
خاضقضبخلتئاتضتشؤزا

اشيرشضب!لضث.!ها

أتجآئا

لب!ياثئئكثلمتتهمؤىورالمقبراأ

لجبنكئيلغ!جمئذإالتأيغ

حلبجامعةفيالمنعقد

العربيالعلميثالترمعهد

هـا402الثانيةجمالهي22-23

م1982(ابريل)نيسان16-هـأ

!رير

لرطكامجووصااكز

همضهمدلإفيما

؟984
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)نخاحا

لمبتؤك!الييثاؤنن!لمقبماا

لت!الغ!لببز!نما

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



1983الاولىالطبعة

جذءاياوالكتابمذابنتهريسحلا

شكلباياربالتصريراوبالباعةسواءت

النشر.حقعاحبمنخعلىبازنالااخر

ب!حجامعة-الربيالعلصالتراثمعهد

:اللنويالمدقق

حماكلمعمد
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)تجآثا

لمصعقى!اليتيافىد!ننلمقبراأ

لجيزئ!إذ!جلالتأيغ

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


http://www.al-maktabeh.com



!!بم

الأنسانيةللحضارةالعربقدمهاتيبالاسهامالتعريفالىالمؤتريهدف

المخاسبة.مذهوباممية،الملومفروعمختلففي

عن!اعوالاببالترجمةتتعلقموضوعاتقيأعنيلةأبحاثتقدجوالى

لتهريخالسوريةوالجم!يةالعربيالملصيالتراثمعه!وأهدافانسجاماالمرب

والبحوثبالدراساتوالقيامالملومبتاريخالمتملقةبالابحاثللنهوضالملوم

العسبالعلماءبهأسهمماومدىال!ربيةالعلوممكانةبيانالىالراميةالاسا!مية

فيلهاالمماثلةوالجمعياتالمؤسسماتمععلاقاتولاقامةعامةالعلومتقدمفي

العالم.أنحاءمختلف

المؤتعر:موضوعاتوكافت

العباسى.الععرفيوتوسعهاالترجصةبواكير-1

المرجصة.مجالفيالفارلهميةاللفةأثى-2

الترجمة.0مجالفيبالسريانيةالناطقينأثر-3

جمة.التسحركةقيامالىأدتالتيالا!ممباب-4

العربية.الحضارةفيأثرتوالتىجمةبالتسالمهتمةالثقافيةالمراكز-5

.العربالعلميينالمتسج!نأبرز-6

.الغربفيماتافيوالمترجصةالعلصيةالمؤلفاتأمم7

يع!الذيالمليالوعين!ئرفيوأثرما،حضارياالترجمةأهمية-8

.والابتكارالابداعنحوالاولىالخعلوة

.،افقطللعلومنقلةالعرب!أنادعاءعلىالرد-9

التيالحضاريةبالمهمةالقياماليومالعلصيةجصةالتستستعليعمل-10

العربي.الازدمارعصورقيبهاقامت

-:الترجمةنتائج-11

الحديث.والفكريمالفالفكربشفاعلراقيةعربيةحضمارةيرتعلو-أ

فيتؤثرأررغيرمنأصميلطابعذاتحضمارةسوءالترجمةحصيلة-ب
العربية.الثقافة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


شضلمبخضا
غوطمالدخارلككعو

اماممحمدالاستاق

مبراويوجيهالسيد

رفماعيأكلالآفسة

موالديمصعلفىالسيد

ظدفي6حياالسبدة

قازانناديةالآنسة

!عربي؟!علمىالترلهثمهدمدير

حلبجاممةأمين

حلبحامعةمجلسمكمبم!ير

علب!طمعة-الغاصداثكتب3مدير

ا!عربيالملميالتراثممهد6دانورنيس

حلببلمية-الثقافيةالعلالات!ديرد

حلبجامعة-الأدابكليةدائر!رئيسة

التنظييةالمهياتتنفيذبهاانيطحلبجامصةأ!صرةمنعدةلجانشكلتكعا

المؤتمر.لبرنامجتحقيقاوالعلمية

السوريالعربيالقعلسمنباحشاوعشرونخمسةالمؤتصرفيواشترك
الشقيقة.العربيةوالاقعلار

قاني

المعار

علمية.جلساتخلالالبحوثمخاقشةوتمت

الاسلامية.العربيةالحضارةعنسينائيةأفلاموعرضت

.الهـلوملتاريخالسوريةللجصعيةالعامةللهيئةالسنريالاجتماعوتم

أقيعتهفا!لعأوتنسجمالممارضمنعددتخظيمالمؤقمرانمقادرافقوت

ومذءحلبلجامعةالمركزيةوامتبةالعىييالعلمولالتراثممهدعات

مي:ض

حلب-جامعةاعركليةةب!ملاالمشرجمةوالتراثيةالعلميةالكتبممرض-

حلب-جاممةالمركزيةاحمبةالعديمةحلبمنصورمعسض-

المربييم!علاالتراثمعهدفيومطبوعاشهالتراثم!ه!أصداءمعرض-

والاجخبية-المربيةوالمجلاتالصحف

ال!رب!الطصالتراثمعهدبيةلعراالاءرفعآلاتمعرض-

-12-
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العربيالع!سالتراثمعهديمةالفالفلكيةالادواتمعرفي-

العربيال!لميالنراثمعهدالمخعلوعلاتفيس!م-

العربيالعلس9لتراثممهدالتقليدفيالحرفيةالمنتجاتم!رض-

بتعاوفهالمعهدقطمهالذيالانجازتبسزانالممارضمذهاستطاعتوقد

العلعية.الميادينمختلففيالعلوملتاريخالسوريةوالجممية

-13-
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.يدةالبالحضارةمذهخلقتعلميةعبقريات!ور-ب

المعرينلعلماءأتاحتحضاريةمادةوالنقلالترجعةحركةتوفى-د

وتطوراتوابتكاراتاختراعاتمنللعالمقدموامااستكمالوالحديثالولهمميط
علعية.

والافكارريبا!تلاوالعلميةبالمصطلحاتالعربيةاللشةاتساعهـ-
.ةيدلجدا

الوراقة.كحرفةالحرفبعضازدمار-و

العلميةبالابحاثالامتمامالىالبحتال!ينيالجدلمننطاقتحول-ز

والغلسفية.

http://www.al-maktabeh.com



المؤنمرعنعامةم!لومان

رثيىامممالرؤوفعبدالدكتورالسيدرعايةتحتحلبجامعةفيعف

والجعميةالعربيالعلميالتراثلمعهدالممادسنالسنويالمؤتص!الوزراءمجلس

هـالموافق1402الثافيةجمادى23و22يومىل!خالعلوملتاريخالسورية

عربيأ!همع!الدكشورالسيدمثلوقد.م198م(أبريل)نيسان16و1،

الرؤوفعبدال!كتورالوزراءمجلسرئيسالسي!الصالىالتمليميىوزدرقاوي

المؤتمر.راعىاكسما

أسهمباالتعويفالمؤتمرلانعقادالاساسىالهدفوكان
وبامميةالعلومسجالاتمختلففيالترجمةخلالمنقدموهوماالعربالعلماءبه

.الاسهاممذا

من:أمدافهوتحقيقا"كؤتمرتنعليمعلىالعامللا!ثراتلجنةثعكلتوقد

حلبجامعةقىعأمينيتونزينلداعلاءلاسشاذا

الاشتراكىالعربيالبعثلصة.ب

حلبجامعةرنيسيهحورعليمحمدالدكشورالاستاذ

العربيصل!لاالتراثمعهدمديرماغوطخالدالدكتورالاستاذ
العلوملتاريخالسوريةالبمعيةورنيس

ابجضبخضا
المؤتمر:رئيس

حوريةعليمحمدلدكتور

نحالابراميملدكتور

ابريقالرحنعبدلدكمور

ماغوطخ!لدلدكتور

شحادةالكريمعبدلدكتور

نجيالتومحه!لدكشور

سنكرييرنذمحصدلدكتور

الكيالياسحئطهلدكتور

حلبجاممةرنيس

العلميةللشؤونحلبجاممةوكيل

والطلابيةالاداريةللشؤونحلبجامعةوكيل

العربيال!لميالتراثمعهدمدير

حلبجامعة-الطبكليةفيالاستاذ

حلبجامعة-الآدابكليةفيالاستاذ

حلبجامعة-الزراعةكليةفيالاستافى

حلبجامعة-الطبكليةفيالمعافرالاستاذ

-11-
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المؤي!كاالمثفاكون

يقبىاالرحمنعبدالدكتور

نجىالتومحمدالدكتور

مامامحم!لاستاذا

انعلاكيجورجالاستاذ

يوبرصومفسقفوسالخورالاشان

البابازميرمحمدالدكضور

بدرالرحيمعبدالدكمور

برادعىمعئمحمدلاسشاذ

تادفيحياةلسيدة

تامرعارفلدقتور

الجابريرياضلسيدة

جحافريدلاستافي

جوادعادلمحمدلاستاذ

حجارالذعبدلاستاذ

يتانىحرمحعودلاستاذ

الحعادةحمصىلاستاذ

حمارنةلهأتلدكنور

حمامىصبحىلدكشور

حمامىالرزاقعبدلدكتور

حمدالحميدعب!لأشاذ

حلبجامعة

حلبجام!ة-الآدابكلية

مو!لالتاريخالسوريةالجممية

حلب-باحثيرب

دمشقجامعة-4الصيدكلية

الاردن-باحث

العلومتار!السهوريئالجمعية

العلوملتاريخالسوريةالجمعية

العطوملتاريخالسوريةالجمعية

بعلبالتربيةط!يرية

العلوملتار!السوريئالجمعية

العلوملتار!السوريةالجمعية

بعلبوالمتاحقللآثارالعامةالمدبرية

العلوملتار!السوريةالجمعية

!مشقجامعة-الطبكلية

ال!لوملتاريخالسوريةالبمعية

حلبجامعة-الطبكلية

ال!لوملتار!السوريةالجمعية

-14-
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حوريفؤادذا!سال

حوريةعلىمحم!لدكتور

الخالديالدينعملاحلاستاني

الخراطالدينعملاحلاستاذ

الخراطيحيىمحعدلا!ش!ذ

خرامصلاحلاستاذ

الخوريشحادةلدكتور

خياطهعليمحمدلاستاذ

يةالدائزفالدكتور

الدرقاويى!رعأسمدل!كتور

الدواليبيبشسلا!همت!ن

الدواليبيمصعلفىلاستاذ

بدريدونهلةلسيدة

رفاعيأمللآنسة

الزركانعليمحم!لاستاذ

زيتونالدينعلاءلاستافي

السبعمروانمحصدلدكتور

السنكرييرتمحمدلدكتور

يسىالسومحمدلدكشور

شحادةالكريمعبدلدكتور

شحادةكماللاستاذ

شتمنموقىلدكتور

شعيبأحمدلاستاذ

شلهوبلهماميلدكتور

العلوملتار!السويرلآالبع!ية

العلوملتاربخالسوربةالجم!ية

العلوملتاريخالسوريةالجمعية

العلوملناربخالسوريةالجم!ية

بعبالتربيةمديرية

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظمة

العربيال!لميالنراتمعهد

حلبجام!ة-الآدابكلية

العاليميل!نلاوزير

مو!علالتاريخالسوريةالجمعيه

ال!لوملتاريخالسوريةالجم!ية

حلبجامعة-الآدابكلية

حلبجامعة

بعلبالتربيةمديرية

حلبجامعة

حلبجام!ة-الزراعةكلية

حلبجامعة-الزراعةكلبه

والعلوموالثقالةللتربيةالعربيةالمنظمة

حلبجامعة-الطبكلية

الملوملتار!السوريةالبمعية

بعلبوالمتاحفللآثارال!امةالمديرية

العلوملتار!السوريةالجمعية

ال!لوملتار!السوريةالبم!ية

العربيالعلميال!راثمعهد

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الشهي!أدمماميمبىاذاش!الا

عثمانملاحسنالاستاذ

العجيليالسلامعبدالدكتور

المجيلىالعطيمعبدالاشاذ

عنتابينزادمحمدالاستاذ

عيروضالسلامعب!الاستافى

الغبرةمخلعىمحع!الدكتور

فاخوريسحمورالاستاذ

فارسكاملمحمدالإستاذ

فانيابشسامالآنسة

فانيعصاممحمدالاستاذ

فنصةموفقالدكشور

.قازانناديةالآتسة

قمندس!يرمحمدالاستاذ

الكاتببشيرمحمدالدكتور

كرزونشحادةالالشاذ

كنيديردادوالدكتورا

كنيديملنماريالسي!ة

الكواكبىزغلولسمدالاستاذ

الكيالياسحقطهالدكشور

لورشريتنماردكمورال!

ماغوطح!لدالدكتور

محجوبسليمىالسيدة

مرحباالرحمنعبدمحمدالدكتور

مسلاتىصفاءالآنسة

العلوملتار!السوريةالبمعية

الملوملتاريخالسوريةالجمعية

مو!لالتار!السوريةالجم!ية

مو!علالتاريخالسوريةالجمعية

العلوملتاريخالسوريةالجمعية

العلوملتاريخالسوريةالجممبة

العلوملنار!السوربةالجمعية

حلبجامعة-داب71كلية

الملوملنار!السوريةالجمعية

مو!علالتاريخالسوريةالجممية

العلوملتاريخالسوريةالجمعية

العلوملنار!السوريةالجمعية

حلب-جاممةالادابكلية

العربرصل!لاالتراتممهد

حلبجامعة-الطبكلية

العلوملتار!السوريةالبمعية

العربيال!لميالتراثمعهد

العربيالعلميالنراتمعهد

العاديانجمميةرنيس

حلبجامعة-الطبكلية

العربيالعلصالتراثمعهد

العربيالعلميالتراتممهد

العلوملتار!السوريةالجمعبة

اللبنانيةالباممة-باحث

العربيالعلصالتراثمعهد
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ميلادبنأحمدلحكيم

موالديمصطفىلا!مشاذ

نحالابراميملدكتور

الخسيمينافلممحمودلدكتور

نيشلىرشيدلاستاذ

نصريالهاديعبدلا!هشاني

ناس!خلابساممحمدلاعشافى

مبراويوجيهلاسشافي

منانيتالدكتور

تونس-باحت

العربيالملصالتراتم!هد

العلوملتار!السوريةالبممية

ال!لوملتار!السوريةالجم!ية

بعلبالتربيةمديرية

ال!لوملتاريخالسوربةالجمعية

حلبجامعة

دمشقجامعة-الآدابكلية

https://www.facebook.com/guidedlibrary/
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الوزراءمجلسرئيسالسيدممثلكلمة

لمؤتعر!راعيالثسمالرؤوقعبدالدكتور

مر!او!مربيأصعدالدحمور

ال!اليالتعليموزيى

:وإلاخوةتأو!الاا!أ

يتاحلويودالكسمالرؤوفعبدالدكتورالوزراءمجلسرنيسالسيدكان

ناغيربىعايتهككرمالقيالسادسالسنويمؤتمركمشخصيايحضرأتله

أقىئكمانوكلفنيعنهفانابني..أرادماوبينبيخهحالتلع!لازحمة

أمدافه.وتحقيئنجاحهعلىحرعمهيدوش!بالمؤتعسامشامهعظيموأبلغكمسلاء

الاكارمضيوفخا،الملماءالسادةالشخصيوباسميباسصهأرحبأنويسمدني

البحثيثاعلرونخاوالصديقةالشقيقةالبلدأنمنالثهباءالىوفدواالذين

الافسافيةوبينوبينهم،جهةمنبر!لابينمثهتركعلميشاثفيوالتفكير

انطوتالتىالعريقةالمدينةمذهفيالاقامةعليبلهملنتمنىواناأخرىجهةمن

يتطلعونمابذوربمضعلىاليوموتنعلويالمربأنجزهماأممبعضعلى

كبيرىوراليومالمزترتحتغنالتىالشهباءولجامعة.غداانجازهالى

والتعديث،التأعميلعمليتىفيوحعصواللاذقيةدسنقفيمثقيقاتهاجانبالى
والامر.وتجلواتهاالعربيةالشقافيةالذاتيةشسخانمتلازمتانعمليتانومعا

جامعةكلثممورموالشفسفيوالبهجةالثقةويشيعالاعلمئنانالىيدعوالذي

مح!اليوموميالانسانيةوالقوميةالعليةبرسالتهاعيقاشموراجامعاتنافى

اهتعامهمنالكثيريوليهاالذيالاسدحافطالرئيسشبناوقائدشعبخاأمل

.العطاءفيلهاويجزل

:والاخوةالاخواتأيها

الفكريةو!لنناشبةفيوالتكخولوجيةالملمجقورشعيغالىفسمىاننا

لغتنااستخدامذلكتحقيقالىبهافتوسلالتيالممروفةالكثنةالو!مائلومن

مجالهعافيالاجداىلخاخلفهماودراسة،وعصلاكظراعخهاالتمبيرفيال!ربية

منه.وينعللقوناليهيرجعون!للبشناأيديبينووفعهونشرهوتقويصه

ارالاعتقالى،بس!لانحن،بعوناماالعليبتراثناالتمريففيان

بل،فحسبوحدناعلينابالفائدةيعودلاماالشعريفمذافيوانمشروعااعتزازا

دعاناماأمممنومذأ.الافسانيةشاثمنجقءلانهذلكجعيعاالنا!سعلى

الامتمامالىنابعوومادعاناماومذا،ال!ربيالمل!يالتراثمعهدانئماءالى

هت!مصديل!وتورسالتهلاراءاليهايحتاجالتىالوسانلتوفيرالىوالسميبخشاطه

.المعمورةأنحاءشتىفيلهالمعافلةبالممامد
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وتفمالفكرفتقدم.الواقععمورةويحددالفكريكونالذيموالعلم
انماال!لومتاريخدراصةخلالومن.مل!لابتقدمافينمنوعلانللمالممعرفتخا

التيوالصورةالفكرمضصونتكونهامراحلصنمرحلةكلفينحددأننستطيع

مقوماتأمممنالعلومتاريخيصبحأنافينعجبفلا.ال!المعنلانفسنانكونها

المربيالملميالشراثممهد!للبةأبناؤناو!كليجني.المصاصرةالابمتيمولوجية

فف،يدريومن.مذهالابستيصولوجيةعلىاطلاعهمتوصيعمنطيباتثمرات
ما.يىتطووصسهافييومايشاركور

:والاخوةالاخواتأيها

جوانبهبضىلدراعةاليومنجتعالذيتراثنامنعلينايزاعقجرءاان

العربوجوران.المحتلةفلسطينفيخطيراته!يداتعرفونكمااليوممهدد

..عينهافيقذىالثقافيةوكنوزمم،ا!كلرانيلالىبالقياسيعلاقلاامرمناك

عليهم.الاعتداءفيوتصعن،يومبمدويوماقعل!ةقعلعةأرضهمتعتصبانها

للقضاءوتتهيأحضمارتهممعالموقعا!سوشئردمموتقتلهموتسجنهمقىوعهم

نهانيا.عليها

...الشاملالتهوبقربانها

الحقد.اصرائيلسياسةميتلك:الوافعالامروفرضوالعدرالبطش

الصمهيونية.لهمماتمىتلك:والمدوانوالتمصب

الشرين.نالقسفيفضيحةأكبسالعهيونىالاستيطانيالاستمماران
والمواشيقالانسانيةبحقالصورالمتمددةالمتلاحقةالاستعصارمذاجرائمان

المالمي.للضمهـيرتحدأخعلسالدولية

اليوميدافمورانماالوجودفيحقهمعناليوميدافعونالذينالعربان

له.انتعارمووانتصارهممعركتهميفمعركتهم.مكانكلفيالانسانعن

وشبا.قيادةالمعركةمذهفيالعربيةسوريةدورنرف!متو

:والاخوةالاخواتأيها

قطافبحوثكممىلناسميكونانه-أقولأنحسبى.أ!ليلأنأريدلا

السيدباسملامئكرواني.عناخيراالذجزاكم،مكتبتناءضى!افييدطيب

وادارةرئيساحلبلحامعةالشخصىوباصميوباسكمالوزراءمجلسرنيس
وعاملينأساتذةالتراثلممهدوأمثكس،العليبةوالننظييةالتوجبهبةمساعيها

عليكم.والسلامالتوفيقللعؤتصروأتمنى،السخيةجهوده
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حلبجامعةرئيسكلمة

حوريةعليمعمدالدكتور

العاليالتعليموزير!رالاويعربيأسعدالدكتورالاستاذ

الكسمالرؤوقعبدالدكتورالرفيقممثل

المؤتمو.راعيالوزراءمجلسرئيس

...الرفاقأيكا

..والمشاركونالباحثونالسادةأيها

..الكريمالعفلأيها..أيها.الضيوق

للؤتصرافتتاحنامستهلفيترحيبأجملبكمأرحبأنويسعدنييصرني

وباسمىباسمهاحلبجامعةرحابفيالعربعندالملوملتاريخالسادسالسنوي
بينالاولىحلبجامعة،جاممتناتكونأنسعادتنادواعيلمنوانه،خخصيا

العلميللتراثمعهداحدأثبسبقخصتالتيوالعربياتالسورياتشقيقاتها

حزبوحزبنا،السوريالعربيقطرناومنطلقاتاتسجامايأتيلانه،العربي

فقطرنا!العربيةأمننابقصايايحتعلقماكلفيالمبدنيةالاشتراكيالعربيالبمث

العامالامينالالمدحاف!المناضلللرفيقالحكيمةالقيادةفللفييزالوماكان

امتعاماتهمنالاولالمقامالقوميةالقضايايولياكىالاثضبيالعىالبعثلحقب

جامعةفيالتراثمعهداقامةتكنلمهناومن،والاقضصاديةوالدوليةال!ربية

والقومي.الوطنيامالالتنلذلكنخيجةبلمصادفةحلب

..الباحثونأيها..الكريمالعفلأيها

والصحة،والهفسةالملومبمختلفكبيراامتماماتهتمحلبجاصعةان

تدعيمعلىالماممذامنبدءاالتركيزو!هميكون،منهاكلفيوتنمووتتوسع

ال!الىللتعليمالفقريالعودلتكونالاختصاصاتمختلففيالعلياالدراسات

والبحثالمالىالتمليممكنبمنكلوبىنامجخطةفهممنودلكالقطرمذافي

حافغ!الرفيقتوجيهالىواستنارا!العاليالتمليمووزارة،القطريالعلمي

ما!لامذافان،الصددبهذابالحنوقيارةالمركزيةاللجنةقراروالىالاسد

ةم!خللهوتوجيها،بالقعلر!ل!اليالتحليمانععلافلاتاريخياعاماسيكون

الصمودعلىوالقدرةالمعيشةوتحسينالتنميةوخطةللشعبالحقيقيةالمصلحة

الجاممةمذهأنالىنشيرأنونودمذا.الارضوتحريىالعدوانومواجهة

حتىالحاليالجامعيالمامخلالجامعياكمابا(61،)أنجازمافيتجاوزتقد

ارارةمنعاعرهمنالاالضخمالانجازهذايفرولا،فقطالشاريخمذا
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والجامعاتالجامعةمذهلطلبةليسالانجارمذاان.وعمالومرفلفينوأساتذة

د!علالكتابنوردحيثالشقيقةالمربيةللجامماتبلفحسببالقطسالشقيقة

ال!ربيةباللغةالتدريستعمالجهودمذهأنكاالمربيةالاقعلارفيالجامعاتمن

فشاتجصيعالىوالشكنرلرجياالمعرفةونقلالتعليمديصقراطيةتحقيقفيوتسهم

اللغاتيمرفمنعلىمقصورةوالتكنولوجياالملومممرفةكانتحينعلىالشمب

الاجنبية.

استكمالمن!حالةلافانهالجام!يالكتاببىنامجضخاسةمنوبالرغم

بىفدالايتملاوتاوالقوةالننميةأجلمنوتعصيمهاالمعرفةنقلأسباب

اللغاتبتعليموالعنايةأولاللشرجصةوسريعمكثفقويببرنامجالكتابنامج.بى

يتصكنحتىوذلكالاصيلةالمربيةاللغةلى2اضافة،ثانياالحيةالاجنبية

الانتظاردونالحديثةوالكتبالعلصيةالدورياتعلىالاطلاعمنوالمواعلنالباحث

القطريالصالىالتعليممكتبمنكلأخذوقد.لترجعتهاأكشرأوسنة

شكيزن1/و.للتوجصةبرفامجفوضعبالسمبانذلكالمالىالتعليمووزارة
المشارفيالسادةلبحوثونرجو،لذلكبايةموالترج!ةعلىمذامؤتمرع

.ومثمرةغنيةتكونأنالمضمارمذافي

مصمارفيالسابقفيراثاكا!حيثالمجالمذايأعميلاشصبناكانولقد
عنهلنسصفيدجالفالماضيفيالانجازقلكندرسأنوعليناوالتأليفالترجمة

يد.لباللحاضر

.+.والسادةالسيداتأيكا

ضرورةفيتتبلورأ!مماسيةقفيةالجدببالحاضرالقدجالماضىربطان

الاصلية،ومقوماتهاوقيمهابمضخصيتهاالاحتناقمعالعربيةالحياةتبيد

الشمثلعلىوقدرتهاءاط!لاوالاخذعلىقدرتهابفضلاكشبتهامقوماتومى

المحليةالقطريةالنظرةمنالمربيةالبلادانتقالفانمناوسن.والانتاج

الحاليالتقليديالفكرومن،الشاسلةالوحدويةالعربيةالنغلرةالىالمحدودة

أخذالعليوالبحثالاجتهادقوامهالذيالعلصيالفكرالىالتكرارقوامهالقي

عمورةفيالجدبوالحاضرالفيمالماضىبينالجعنحوالاتجاهيصصحبها

مذاومن،وتبيدمااصالتهاكلياالصربحيةوالحياةالمربيةالشقافةتحف!ل

والعطاءللاخذواستعدادهوالاسشقصاءالبحثعلىالمىبيالعقلترةالاصل

هناومنمتغيرمشطور!كلياقفيوخصائصهبقيمهالاحتفاظعلىمذأمعوقدرته

ذلكأجلومن.دائماكانكماالمربيللعقلأساسيامدفاالتبيديكون

المربيةبالشخصيةالاعتزأزالىةبس!لابالكلامىأواللفظيالمستوىتجاوزعلينا

التراثفيومامقوماتهبفهمازالاعتقمذامصارسةالىالقوسىوالشراثالقومية

تحدياتمواجهةوفيللمعيشةالصعبةالمنطلباتمواجهةفيتفيدوفليفيةمعانمن

.الوجودعلىوالمحافظةموالتفالصعر
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للربطتنفيذيةنماذجيضعأنالشرأثممهدواجبسنيكوننلكأمام

كثيرتعلورنعازجدراسةبع!والحاقرالمافيبين،يدوالبالفيمبين

فيومواردهجهودهيضيعوالا،والنعوالتعلورفيسبقتناالتىالبل!انمن

ومشسارعة!ريعةخعلوأتتخعلوحلبجاممةكلياتوان،فقطالقديمالماضي

.الكبيرةالصموباتبرغمالمجالمذافي

يكو!أنأيعربيااي!وقمخحىينحوانالتراثمعهدعلىيجبانهقلخا

فقط.السوريبيالمسللقعلرلاجميمابللمس

...المنتدونأيها

...الباحثونالسادةأيها

،مفيدةقيمةأبحاثمنتفمرنهمالكلالوثيقدعصخالكمنؤكداننا

سبيلفيوالتقدموالمعرفةمل!للخ!مةمنالقيمةأبحاثكمعنهتكشفساولكل

الوطنامتدادعلىالقوسىطوحهافيالعربيةوالتربيةالثقالةأمسىتدعيم

والحاضرالماضيفيومعيراأملاالعربيةالامةة!حوحقيقةمنمنطلقينالعربى

والمستقبل.

الالهدحافظ.المناضلالرفيقالىبالشكرأتوجهبأنلىاسمحواوأخيرا

الدكتوروللرفيق،القعلرهذافيال!ا)ىوالتعليمالجامعةلهنهالمشعسلدعمه

ولدعمه،المؤتمرمذابىعايةلتكر!4الوزراءمجلسرئيسالكسمالرؤوفعبد

لتكسرردرقاويعربيأسعدالدكتوروللسد،القطرىالمالىللتمليمالمتمر

تطويرمجالفيالمستمرةولجهودهالوزراءمجلسرئيمسللرفيقممثلابالحضور

علنوسوميبالدكتورالرفيقمعبالتعاونالعلصىوالبحثالصالىالشعليم

الىبالشكراتوجهكعا،القطريالملصىوالبحثال!الىالتعليمصكتبرئيس

المؤتمر.مذافيو)سهمعلمنجميع

..والمشاركونالباحثونالسادةأيها

لمؤتصركمراجياحلبجاممةرحابفيجميمابكمالحارالترحيبأكرر

...والسلام،المرجوةوالفائد"والموضوعيةالنجاحأسبابيحققأن
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العربيالعلميالتراتمعهدمديوكلعة

مو!علالتار!السوريةالجمعيةورئيس

ماغو!خالدلدكتورا

المؤتمر:راعي-الوزراءمجلسرئيسممثلالسيد

:العضورالسادة

احسوريةاالجمميةوباسمالعربيالملعيالتراثمعهدوباسمباسمييسرني

يلتقيآلذيالمؤتمسمذافيحلبجاممةربوعفيبكمأرحبإنالعلوملشاريخ

توصلوامانتاجليفمواالعظيمال!ربىال!لميبخراثناالمهتمونسنويافيه

للامةفخراوسيبقىبقيالذيالتراثمذاكنوزلهاوتحقيئكفمناليه

الانسانية.وللحضارةالعربية

،والساوةالسيداتأيها

بهذهاكتفاءنايشيالعربىبا،شراثامتمامناأن،خعلا،أح!يعلنقد

ومذا.ومستقبلناحاصرنافخنسىالفخرلنشوةوالاستسلامالغابىةالامجاد

تطلعاالاذلكفليسالمجيدأسلىاالتاريغبهذانهتماذفنحن.كبيرخعلأ

بهقاممانرىعندسابأنفسخالشتمتناتزكيةالاوليس،أفضلعلميلمستقبل

العلميةالنهضةفيالاكبرالفضمللهصاكانعلميينوعطاءانتاجمنأج!ادنا

الاوروبية.

التقمابينماالمظيمالتراتبهذاالامتمامعليتاالواجب!نآليس،كأ

الامريكيةالكونغ!سمكتبةففي؟مخعلوطاتتابكتوززاخرةالعالممكتبات

وثلائمائةألف(0130)منها،مخعلوطةولهمبعمائةالع!(1700)مثلايوجد

مخطوطةآلافة!ست!ي(مح!**!نستورربرجام!ةمكتبةلهاويوجدابيةالمسباللفة

ألفين(2700)حواليييلجامصةلاويوجد،آلافعشرةأصلمنعربية

فيكذلكوالامر.ا!ربية)1(ابالصفةألفينمنأكثرم!هامخطوطةوسبعمائة

المريقة.الاوروبيةالمكتباتأكثر

.العربعلعاءعلىمقصوراونثرماالمخعلوطاتهذهتحقيقكانوقد

امتمامانهتمبدأنا،المربيةرال!ؤالام!ظمفيوالآن،حلبجامعةفيلكننا

عنعليهدسماودحضالمشرقةجوانبهابرازونحاولتراثنابدراسةجادا

دراسةعنتقاعسنابمشوهمعلوماتنامنالكثيران.جهلعئأوقع!

مثلث"باسمأعدادمشلثالملومكلياتيونرسىاننا.الصلمىتاريخنا

المربهه-المخطو!لا!سصهد)4الاولىالسنه،عقرالعدد!العربيال!را!اخبار-1

.م1982(الكوبت
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،السوريبيالعسيونالتلفقعنالمثلثمقاعنحديشا!همعمتوقد،"بالهمكال

مذهدرسواقده!عبالعربيةالحضمارةعلماءمنوكثيراالخيامعمرأنونخسى

يس!نو.باسكالمنعام(400)منأكثرقبلقوانينهاووضعواالاعداد
تسميةمنالفربيستمعلهاكلمةوهي"الغوريتمات"الرياضيةالطىانقبعض

باصلهاالكلمةمذهننعلقأنبناالاحرىوكان،الخوارزمى"اليربيالمالم

امتعامخاوجوبتبينالتىالامثلةمنالكثيرومناك."الخوارزمية"العربي

.دراساتمنغيرنابهيقومبصاالاكتفاءوعدمالعلميبتراثظ

وأسستحلببجامصةالعربىالعلميالشاثمسهدأنمثىءالغايةلهذه

الاقطاربمضفيالاخرىالمراكزتش!نأوالعلوملتاريخالسوريةالجمصية

والملوموالثقافةللتربيةالمربيةالمنظصةاهتمتأيضماالنايةولهذه.المربية

منروعدراسةعلىمشكورةالنفلمةوتقوم،الكويتفيللصخطوطاتممهدبانشاء
بأميةمنهاايانابيةالمسالعلومتاريخفيالدراطماتلتنسيئمركزاعتاد

.الدراصاتمذه

والساثه:السيداتأيلأ

معه!علريقعنحلبجاممةتنظمهالذيالادسالسنويالمؤتسمومذا

المؤتمرلهذاا!اسياموضوعااخشرناوقد.فيهاالعربىالعلصالتراث

نقلةممحيثمنلا،الع!بأشلابىاز"العربعنداعوالابجعةالتى"

ذاته،فيعظيمعملومو،فقطوالحديثةالقديمةالحضاراتبينللصلوم

ينقلونوعندمايضيفونيترجصونام!نعكانوا،ذلكعنفضلالانهمبل

الذاتيبابداعهمالانسانيةوالحضارةالملمأغنواأنهمكماينقلونهسايمنود

المناسبةبهذهونذكر.سبقهممنعلومعلىاطلمواأنبمدالخاعمةوعبقريتهم

الذيوالبت!فى،الرؤيةنظريةفيوبطليموسأقليدسعارضالذيالهيثمابن

بلفقطالفلكيةقيا!ماتهبعضلهصححبانيكتفلمولكخهلبطليموسشجم

هد!طع!!عصهله!*نوسنتاريجيوموقبلالمتلثاتلعلملابالحقيقىاوكانقنظريابعض

الطبتاريخفيمرةأولاكتشفالذيالنفيسابننذكركا،السنينبمئات

كبير.عددالمبدعينبالمسالملماءمنهمص!غو.الصفرىال!مويةالدورة

:والسادةالسيداتأيكا

المالميظيئوالخدوتينالسابقةالخعسةالسخويةوالمؤتم!اتالمؤتمرمذاان

الستالسنواتخلالالعربيالملميالشساثمعهدنشاطاتمنجقءاالاتس!يل

مصه-وتماونكملهج!يعابمؤازرتكم-ده!ملاقامفقد.وجودهعلىمضتالتي

بالكشبغنيةمكتبةوبتهيئةدورياتأربعوباعمدارالفعشراتبنشر

قامكعا،العالميةالمكشباتفيالموجودةالمخعلو!لاتعنوبصوروبالمخعلوطات

قريباالجديدالمعهدومبنىافنظحهمكليتمالعلوملتاريخلمتحفنواةبتهيئة

الله.باذن

.والسلام،توفيقكللكموأتنىالمؤتعرمذافيلمشاركتكملكم!ئكراوأخيرا
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الهشاركينالباحثينكلمة

السويسيمعمدلدكتورا

والعلوموالثقافةللتربيةالعربيةالمنظعة

:الوزراءرئيسالسيدممثلالعاليالتبليموزيرمعالي

حلب:جامعةرئيسسيب

ال!ربي:العلميالتراثمعهدمديرسيب

سادتي:،تيسيدا

والثقافةللتربيةالعربيةالمنظة3بااتح!ثأنويئرفنييسعدفي

،العربعندالملوملتاريخالسادسالمؤتمرفيالمثماركينئيزولوباصم،والعلوم

والمنظمينالعلىالشراثمعهدعلىالمثرفينالىالشكربجقيلاتقدموأن

ال!ربيةالبلدانمختلفمنلنااخوانمعالتلاقيفرعمةمنحونااذ،للمؤتمر

وتوئيقلكيانناودعملذاتنااثباتمنفيهمالماجهـيعاتهمناأمورفيمعهموالتحادث

والحضارةاللخةوعرىالروحوروابطالاخوةوثمائجمنبيننايجمعلما

رهممنتوليهوماالنشيطةحلبلجامعةشكريأ!مديكما،الموحدوالشفكير

م!المهاواحياءالمشتركةالحضاريةثروتناصيانةقصدالتراثم!هدلبرامج

ممطياتها.وتحديثمميزاتهاوضبط

دتي:ا!م،تيسيدا

طيب1،الاشمصورياولشسبالشهباءلحلبأحملالخضراءتونسمن
عبر،وحلبتونسفبين.يرالتفعباراتوأجلالتسليموازكىالتحيات

لصنوهوالشبيه..الميادينمختلففيالشبهأوجهمنالكثير،التاريخعصور

الآمةازاءالمع!ؤوليةبمبءقئعر،الاولىالعصورفي،كانتفكلتامعا..أميل

وانالع!منالامةلحمىحاميين!شينكلتامماوكانتا،والاسلاميةال!ربية

،للصمودرمزاحلبقلعةوكانت،وبحرابىاالعادرينغدرومنالخارجي

صمارحتي،البحريةالضاراتمنللبلادواقيادرعاتونىرباطاتكانتكا

يحمللا،صرفاعربيابحرا،الاوقاتمنوقتفي،المتوسطالابيضالبحر

روميه.خشبةظهرهعلى
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،حرجولاحلبعنفحدثا!لميةواوالادبيةالثقافيةالخاحيةمنوأما

!ينا!محلاعهدفيسياولا،-الصالممنارةوكانت،الآفاقصيتهاملأفف

الفحلالعروبةش!عرقريحةتفتقتوفيها"الدولةسيفعفمموواسعلة
فجمع،الحمدانيفىاسأبي،تربنهاابننجمعلاوفيها،المتنبيالطيبابى

.والمروءةالشهامةومتانةالعاطفةرقةبين

!ثسسأنالناسبعغىتخيلحتىعصورمازهرةفيتونىكانتوكذلك

.الفربمنتشرقالعمورتلكفيكانتالحضارة

سادتي:،تيسيدا

كلصاتيوأقعرالجلسةمذهموضوععنالشىءبعضخرجتبأنىأشراني

ودلىتذا،.آقصداذلكالىقصدتربماولكنى.بالمناصبةاللائقالحديثعلى

خراسانالىاحدمماامتد،جناحينذويب!علاالطاشانالتراثمعهدأذكران

ا!حيطحدودالىالآخروامت!،والهندالصينحدودحتى،المهسوراءوما

--.الاطلسي

علىالمحاففلةالىالرامىهدتبحسب،عليهأنالمعهدالىأوحىفقداذن

ومغاربها"الارعىمشارق!ال!ربيةالآثارعنايتهتشولأن،المربيالشاث

الامتمامباركناولشنالشرقآعلامبألفياتللاحتفالالندواتخصعتولئن

نأيذكرأننودكنافكمالاعلاممنوغيرهممميخان؟اووالفارابيالهيثمبابن

تصأننودكناوكم،الكبيرالصربيالمغربفيوأعما!،خؤولةالاعلاملهؤلاء
تجمعوأنبحديحثيخصأندودالقيروانيالطبيبالجقارابنألفيةمثلا
.مجرباتوممتكراتطرائصمنعليهتشتملماالىيثاروأنآئاره

سادتي:،تيسيدا

سعةالىالاشارةبابمنموبل،الحتاببابمنالقولمنمرماليس

حالكلوعلى"الثقيلبمبثهالعريالملصىأثالتسسه!تحلهالذيالميدان

المشر،الجادللصول،المواطنكلفي،استمدأدعلى،!ودأنهعودناأنهنب

...الحقالعلميللصصلالاسامميتينالصفظن،والسكينةبالتوافعمتصفا

مخادينادىمافانا،المتيقةحلبصفات!نالاستصدادمذافانغروولا
ها:عربطقاليماوقد!لبيك:قالتالامة

جدممجدانياقوميسيذكرفي

البدريفتفالظلماءالليلةولا

سادتي:،سيداتي

لهأدعووأنالمؤتصرمذالمنظعيثمكريأكررانالختامفيلياسمحوا

.والسلامالنتائجفيوبالنجاحالعولفيبالتوفيق
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المؤتمرتوصيات

حاف!الرنيسللسيدشكوببرقياتالمؤتعرفيالمشاركونتوجهانبعد

،والملاءللعلمالكبيردعمهعلىالسوريةالعربيةالجمهوريةرئيسالاسد

مجلسرئيسالكسمالرؤوفعبدالدكتوروللمميدوالقعلريةالقوميةوللقيادتين
ميل!تلاوزيردرقاويعربيأسعدالدكتوروللسيدالمؤتعررعايتهعلىالوزراء

منالمربيالهملميالتراثمعهديلقاهولماالمؤتمسراعيالسيدلتمثيلهالصالي

،ودعم.رعاية

وربطه،تعلويرهوضرورةهميالمسالملميالتراثاحياءأميةمنافعللاقا

فقدبحلبالمربيال!لمىالتراثمصه!أمدافمعوتمشي!ومسشقبلنابواقشا

وكان،حلبفيالمربعخدالعلوملتاريخالسادسالسخويالمؤتمرانمقد

عثرالخاسىيوميخلال!بر!لاعخدوالابداعالشرجمة"الاساسيموضوعه

.م1982نيسانمنع!ئروالسادس

-""."!
مناقشاتحولهادارتالترجعةمجالفيأبحاثالمؤتمرمذافيقدمتولف

برالتاليةالنوصمياتتبنىالمؤتمرونقررلكفيوبختيجة،مسشفيضةةمثص

المربيالقطرفيوالنشرللترجمةمؤسسةاحداثضرورةعلىالتآكيد-ا

وعلىالاجنبيةاللغاتمنالختلفةالعلميةوالمؤلفاتالكتبترجمةتتولىالسوري

العليا.والدراساتيم!علاالبحثمنهافديىماالاخعى

مع،مترجمكتابلافنلسخويةماليةلجوائزالجامعاتتخصيص-2

التفرغقانونمنالفكريوالععلوالشرجمةالتأليفجوائزاستثناءعلىالتأكيد

الملمى.

كل،الشعليممراحلجصيعفيالاجنبيةاللغاتتعليممستوىرفع-3

فيمكثفةتدريبيةدوراتواقامة،الابتدائيةالمراحلفيبتيليهاالشروع

الاجخبية.المغاتمستواممتحسينفيللساغبينالقطرجامعات

يتلاءمبماواغناؤماومراجعتهاال!لميةبالمصعللحاتالمستمرةالعناية-4

والتعريب"هـالتنسيئمكتب-كلالمجالمذافيوالتحاونالعلعىالتعلوروحركة

.بالرباطالمربيالوطنفي
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قوميةخطةوفمعالىوالعلوموالئقافةللتربيةالمربيةالمنظةدعوة-،

وتنثيعلها.العربيةالاقطارمختلففيالنرجعةحركةتنسيقالىترميللترجصة

والعلوموالئقافةللضربيةالعربيةالمخظمةدعوةضرورةعلىالتأكيد-6

كبيرةبفرةتمعلوالشوثيقوالنثروالترجمةللتأليفعربيةمؤسسةاحداثالى

العربية.اللنةالىالمختلفةوالمصارفال!لومفيوالمراجعالكتبامهاتنقلعلى

اقامةالىوالعلوموالثقافةل!تربيةالعربيةالمنظمةدعوةعلىالتلاكيد-7

العربيةالهيئاتحاجةلتغعليةالاكفاءالمشرجمينلاعداد(للترجمةعربيمعه!)

فيرمسيةلغةبيةس!لااللغةاعتمدتأنبمدسيماولاوالدوليةوالاسلا!ية

العالمية.الهيئاتغلب1

ابكتبرا!صاعلىالقوميوالارشادالثقافةوزارةكلالتعاون-8
المالملاصللاعالاخرىالاجنبيةاللغاتالىمتسجةالعليةال!ربيةالتراثية

الانسانية.الحضارةفيالعربتمهما-على

ليتسنىنادراوغدانسخهونفذتالمخطوطاتمنطبعهسبىمااعادة-9

.رار!تسابعليهاالاطلاعالمربيالعلميالتراثشؤونفيللباحشين

مختلففيال!ربيةباللغةالعلومكافةتدريىضرورةعلىالتاكيد-10

بية.س!لاالاقعلارجميعفيالجاسميةالدراصاتفيعيماولاالدراطةمراحل

بيالعسالملميالترأثلمعهدالسماحعلىالمخطو!لاتمالكيقشجيع-11

باريحيت!والاضادةوماديةممخويةمكافآتلقاءبحوزتهمالتيالمخطوطاتبتصويى

تراثنا.علىحفافلا

المامة،المكتباتفيالموجودةالمحطوعلاتمراقبةعلىالتاكيد-12

أماكنها.خارجتسربهاعدمعلىوالتشديد

تاريخعنعالميةندوةاقامةوالمتضمئالمادياتجمصيةاقتراحدعم-12

.م1983عامخلالحلب

دورةلتنظيمباليونسكوبالاتصالللقيامالشراثممهددعوة-14

وترميعها.المخطوعلاتلصيانةتدريبية

وتكليفالعلوملتاريخالعربيةللجمعية-التحصيريةالثجنة3د-1،

بقلك.العلوملتاريخالسوريةوالجصصيةالعربيالعلميالتراثمعهد

السادسالسنويالمؤتعرخلالألقمتالتيوالدراساتالابحاثننر-16

واحد.مجلدضمنالمربعن!العلوملناريخ
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.المنقولاتمذهعلىالحفاف!فضملوللمربية،النقلففلللفارسية-آ

شأثهممنجزءاانللاغريقتبيناذ.اليونانتراثعلىبيةالعسحافظتفقد

علومهم.منهايستميدونالمربيةعلىفماقبلوا،بيةالششجمتهموجودةالمغقود

كثيرةفارسيةكتبتىجعتفف؟أوسعبلالفرسالىبالنسبةالامروكذلك

لهفرستهفيالنديمابنذكروق!،الترج!ةوبقيتالاصلفضاع،العربيةالى

بالافافة.وخداينامه،وليلةليلةوألف،ودمنةكليلةأشهرما.منهاعددا

الادبكتببعضفيمنثورانبهمصا،وملوكهموفلاسفتهمحكمائهمأقوالالى

قتيبة.لابنالاخباروعيونالاندلسيربعبدلابنالفويدكالعفالعربية

ال!ربية.الممرباتكتبلهافوجدوها،ضاتلغتهمجذوربمضانبل

الخلقاءأوامرملبين،متبوعينلاشجعاتهمقيتابمينالفرسكان-3

.الاحيانمنكئيريوالملماء

والحكمالععرولغة،ال!لوممصبالعربيةبأنآنئذالعالمأحس-4

رابحة.حرفةوعدوما،المتسجصونبقشساولهذاوالعلم

المؤلفونكانوان،عربياالعربيةفيألفماكلأعتبروانني،مذأ

والفيروزمخشريوالقوالخياموالخوارزميسيناابنكشبهفما.عربغير

أليهم.نسبتهالفرسلغيرأوللغرسيحقلا،عربيبالعربيةوالطبريآبادي

علمهم.عرفولماهؤلاءعرفلماوالاسلامالعروبةلواءتحتينضووالمفلو

قرائحهمأعطواممفان.مؤلفاتهميىزتلماالسائدةمىالمربيةتكنلمولو

نأفلو.بهايتلاءمونوحضارة،دهايكتبونولة"شهرةأعطاممتاريخنافان

الىونسبشه،المؤلفهذاتبنىالىيتكمابقونألابالقارسيةكتبعربيامؤلفا

وروسيةوايرانأففانستانبينمسترااليراعنرىزلناوما؟حضارتهم

بىعواماومم،اليهانسبتيمتحاولأمةكل.نىوالبيروسيناوابنالطبريعلى

فىبهمالاحتفآءويمكن..عربيةوبلغةعربيةأراضفيالاعرفواولا

للافسانية.مناف!هميقعلس
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بالترجمةالمهتمةالئقافيةالمراكز

العربيةالعضارةفيأفرتوالتي

أيوبيوسفبرصهمومالغورفسقفوس

والثامنالسابع-الثلاثةالميلاديةالقرونفيالملميالحضاريالتفاعلار

ثغافةعليهاارتكقتالتىالجومريةالنقطةكانالآدابسانربهى-والتاسع

السريانوالنقلةالمترجمينمشاميربهاقامالتىالرئيسةالمهمةوانالع!ب

مذهعجالتنافىلنابدلاكانلذا،كاقةالرققيوفكريةعلصيةأبعادلهكان

المراكزثر9موجزاالطرحكانوانوالاستقصاءالبحتبساطعلىنطرحأن

الجعرالمختلفةالشرقية3الائقافاتمعلنسربالترجةالمهتمهالثقافية

قه.حضارفيوأشتالصربالىالثقافةمنهعبرتالذي

الترجمةأميةعنالجميلةالصورةتعكسالمذكورةالثلاثةالقرونولعل

والناقللغتهاأجادأخرىأسة2عاسعرفتهالىيضيفلمفالمترصالشعوبحياةفي

بدولا.غيرهالدىعميقةثقافةعنتمخضتعصارةمنبهيلوفىمنيفيد

أمةحضارةمداميكتبنيهلاالبشريفالعرحالاخرىمنتهمشقيأنأمةلكل

ها.سوادون

القياديالسريانأثىنتأملانعليهماجمةالتسلهصلعلىنتمسفولكى

الىالغربفيعريقةأمةحضارةناقلينشجوافالسريان،المضعارمذافي

تجسدتباليونانالمتمثلةالغربيةفالحضار"،الثهرقفيساميةأرومةذاتأمة

التفكيرعقيثلودالذ!نوالهمصريانبالمربالمتمثلةالشرقيةالثقافةفي

اللغةان:الاختصاصأعحابقولنلكبعدبهموصحالرصينال!ثرقى

علريقفىالصىبالىوألاغريقفارسحضارتىلنقلجسراعارتالسريانية

العربية.الىثمالريانيةالىجةالتس

نهضةبروضفيالفضللهاكانبالمدرفةوتعمقهمبالعلمالملاءشغفان

اسنادالبلاطورجالاتالخلفاءمنا،ثقفونمؤلاءرأىولقدالفكريةالحركة

الشسجمةحركةفيدق!لاواسطةليكونوا!سيانعلماءالىاداميةااهمةهذه

مؤلاءبقدرةمخهمايماناالاممسائر!نأكثرأيددهمعلىؤشعلتالتىوالخقل

الاملفتهمصونةذلكفييساعد!الشاقةالعلميةااهمةب!ذهالقيامعلى

تعلعهمآكاضافةدسجموماالتيبالعلومالاملةواحاطهم(الصريانية)

اصتراحمماواليونانيةالعربيةاللفتينآدا!فيتعمقهمالىبحالافافةمنهاميقاله

فيوضالىالثقافةعسىتمنينسبيلفيجصينالمشمكافأةمنوزادواالخلفاءاليه
.الععلاءاتسن
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الاولالعباسيالعصرفيالفارسيةمنالترجمة

نجيالتومعمدالدكتور
حلبجامعة-الأدابكلية

التىالاولىاللفةمىالفارسيةاللفةانالمئقفينبعضأسعاعالىترامى

علىمقصورابحثىكانولما.اليونا.نيةاللغةوتليها،الحضارةشاثمنهانقل

فقد،اختصاعمىمجالومو،الاولالدباطميالعصرفيالفارلهميةمنترجمصا

عنالآخربهـضكلهافيالرأيوانحرف،اه!ضعبغمضبديهياتأوضحأنأحببت

عسحيحة.تكونتكادالمقولةمذهأنعلما،الموابجادة

ولكن،جعةفواثالترجةمناستفادالعربيالفك!أنننكرلانحن

الأمبراطوريةتكنلملواذ.آخرشىءالشرجماتبهذهوالانطباعضىءالترجمة

تكنلمولو.الترجماتمذهاستقبلتلمارفي!ةحضمارةذاتعرئذالعربية

اليهمنقلتلماللمربالكانةبهذهتشعرالملومعنهانقلتالتىالاممتلك

علومها.

قوةامبراعلوريةأكبرنمضوءمرح!ةالفارسيةالترجمةمرحلةواكبتولف

بر!لاف.العبا!ميةالعربيةالامبرا!لوريةومىألا،المالعرفهاوحضارة

فكوةأنغير،وحرباسلماالاسلامقبلالفسسىمعمتينجوارعلىكانوا

الععرنهايةحتىالترجمةعدمفكرةواستم!ت.أصلاواردةتكنلمالترجمة

.الاموي

سيماولا،بصددهنحنالذيالفار!سيالصنعربروزألهمباباحدولمل

التىالثديدةالامويينقوميةمو،الفارسيةالكتبشجمةوبالشالي،منهالمثقف

الفرلس،دعاماومذا.وازدراءجفاءنظرةعربىغيرهوماكلالىتنظركانت

بسهم.الاعلاحةفيوالاشترا&،بيتهملعسومناوئةدعوةأولتلبيةالى،حاعمة
،بالاحتقارالئمورمذاالمسلعينالفوسفييستفلوان1الىالمباسييندعا!اوهذا

المساواةبفكرةيكتفوالمالفرسولكن.قوتهممنليستفيدوامقامهممنفرلهعوا

بشكل،اصشلاءننلسةالعربالىنظسواماسعانبل،الاسلامفيعرفتالتي

تلكلانفسهميضمخواوحتى.نحوممالاسوييلدىكانالذيرو!شلاثفرق

سياولا،ال!اليةبالمخاصي!شأفىونالمبا!هيةالخلافةنشوءمنذنواممالمكانة
والانشائيةالديوأنيةالكتابةحئ.العسكريةالقياداتويت!عمون.الوزأرات

ت!ولآذماننازالتوما.مباشراارتباعلاباليلاطمرتبعلةلانها،بهاتمسكوا

...الصوليمسعدةبنوعمرو،مارونبنوسهل،المقفعابن:اسم
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أقا!كما،المروزىالطبيب؟يهزوبى!عليهاوزاد.يةالهفمنالبهلويةالى

لها.الاصليالاسموغير،نفسهالمقفغابنجعيعاعليها

هزار"الفارسىوعنوانها،البهلويةمنالينانقلت"وليلةليلهألف"و

ألىبالاضاهـ+،الهفيةمنجاءحكاياتهآغلبولكن،خرافةألف؟أفسانه

معروفة.الموضوعةالمربيةوالحكايات،الحكاياتمذهعلىالعربزادهما

حركاتعنمنديكتابتىجصةالمنصورجعفرأبيىأمبىالفلكمجالوفي

يتخذعربيكتابالكتابمذامنيؤلفكالخليفةوطلمب.المربيةالىالنجوم

وقيل:-"اريالفقابراميمبنمحمد"فتولى.الخجومحركاتم!رفةفيأصلا
الكبير"مندالسند"المخجمونيمسيهكتابامنهوعمل،الامرمذا-أبوهسبفبل

الكتابمذاو؟ان.(الداهرالدمر)هوالهنودالفلكيينعندمخدالسندمشى،

ققويمه.!ي،المشهور"زيجه!عنهعملالذيالخوارزميجداولأسامى

فيكانمفصلةمعلوماتعنهف...-أولفانالعلصمجالفيأما

.مم71عامالمتوفى"مثاهبور"الملك!!اأنشىءالدي"يشابورجند"ةبل!

عليهغلبتوقد.الهنديةبالسنسكريتيةأولاكانفيهالتعليمأنالعلصاءويرجح

الاغريقعلماءرلهدهماالىبالاضافة،الاصبادىءفي،الهنديةاليلبيةالعلسق

مىالينانقلتالتيوالادويةالاعشابمنكثيراأنكها.بمعارقهما!اجرين

،منديتمركاصندل:مئل،فارسئاسمهاحتى،الاعملةي!نمالفارسية

...نيلوفر،فاركيل،كافور

ولم،والهفيةاليونانيةعنالرياضياتبنرجصةأمرالمبامميوالمامون

يعلمو،نيتين!-الالهرآلقآرسيةيعرفاصمونلآن،الفارسيةيذكر

."طارقبن"ي!غوبالميدانهداىمترجصهفكار.الاصلمنديةالرياضياتأن

منمستفيدا"مقولةمنللهندما"المشهوركتابألفالبيرونيالريحانوأبو

بال!ربية.يكتبفارسيعالن!لمكماومو،آنئذالمعسوفةالهفيةالثقافة

بينموفقاكتابهألفوالمقايلةالجبرصاحب"الخوارزميموسىبنمحم!،و

وعصكالبيروئىبالعربيةعلومهمكتبوامؤلاءوأغلب.والهنودالاغريقعلوم
.الخيام

يقولا.الفرسعلويقعنالهنثمنالارقاتولتناحتى
حسا(الهف!علوم)علومهممناليناوصلومما"(م66:ص)

كاحسابأوجزومو.الخوارزميموسبنمحعدجعفربسطهـأبوالذي

وحسنالخواعلربذكاءللهنديشه!.مأخذاوأسهلهتناولاواقرب

لم!المربيةالارقام"اليومنممميهفما.،اوالاخت!أعالاختياروساعة
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كالاغريؤاابجدشهماستمعلوافانهمالفرسأما.الهنودبل،الغرسولاالعرب

المربية"الالفباءاقتبسواكمابر!لاعناقشسوماثم.الاضقامعنعوضا

يىجعمنهاقسصافان"ماوالبن!الاندرزهاأي"والنهصاتحالحكمكتبحتى

.الفرسمنأكتربالحكمةالهنودعرفوقد.منديأصملالى

أسماءحملتالتارتخلىآالكفتلكفهو!تالفارسيةماأما
بععنىوالآثنان"خداينامه"و"شامنامهءو،ابلهماكتااى5هـ!اجمإب

ونلاحظ.الرسومالقو!أيااآ"كتبويتبعها.-تالملود
ومراسلاتهم،،مماملاتهموعلرائق،العرالملوكتاريخيشرحارالنوعينأن

كتبموالفارسيةالكتبمنالشانيوالنوع.رسومهميخمىوما،وأوامرمم
وكتب،الابستاقأي"الاوستا"كتابهاسيماولاكالزرد!ثتيةالشرقيةالديانات

المقفعابنترجموقدمقدكوكتبكوبوراسفبلومر"وأممهاالبوذيةالديانة
أحدما.

رصية:أعىترجمماانونلاحط

الملكي.التوجيهطابععليهايخلبةسل!صتك-ا

المعروفة.يةالديا-إلسماوعلابععليهايغلبفارسيةكتص-2

اليه،صمبواحلالمامدفتحقيقفياليهمبالنسبةسهانالنوعانومذان

ودياناتهم.ملوكهمشانمنالرفعموو

افأيضا:)ثلاثةوهي،عيجيةكتص-3

.بغدادالىلايصالهاالفارلسهتافكانت،منديةبلغةألف4!ون-أ

العروبة.طابعفعولبيهبلغةولكننيوناايىنو!ألفه-ب

شج!إلينا.ثم،ييغتمالفوةنوعو-ب

العلم:لمة

عرما،علومكافةحوتلما،مكتملة،صعلواعة،مرنةالعربيةتكنلملو
لاحتفظتأعهمبلةعلعيةلغةالترصيةكانتولو.مبتكرأومترجممومما

الالفان!مناليومالعليةكتبهمفيشاهماالقولمذاويثبت.لنفسهابعلومها

الالفاف!.ربعمنأكثرأحياناع!دمايفوقالتى،ال!ربية

الترجمة:ئجنتا

الحضارةمستوىمنزادالفارسيةعنكشبمننقلماأنشكلا-1

.بر!لارقىفيسببايكنلمولكنه،العربية
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الرجصةفيالنغليرالمنقطعنجاحهمفيبالسريافيةالناطقونساعدوفد
بهارصعناصعةدرةأعالهمفكانتونقلوماشجموماالتيللعلوماخلاصهم

جيدطوقتنفيممةقلادةتكورأنالصريانيةلغتهمامممشحقتلذافةالمعىتاج

لها.فانحنتال!لوم

والفكرالمربلخدمةحياتهموالنقلةالمترجمونالسريانالعلماءوقفوقد

الحضارية:الفكريةالحسكةمذ:علىالاساسيةالبواعثأممولولالثرقي

.3الامنبغيرممالعربا-تكاك-أ

الفارصي.النفونفلبة-ب

العراق!الىالثاممنالعاصمةنقل-ب

.الاسلامفيالمختلفةالامممنكثيررخول-د

.ونجوموعلبمندسةسنعندممليستعلومالىالمربحاجةهـ-

علىتحثبآياتحافلوالقرآن،التفكيرعلىوحثهالكريمالقرآن-و

.الانسانجهممموتركيبوالارضالسصاواتخلقفيالشفكير

.(1)المدنيةا!شبحارتوابعمنوالعلم-ز

ونشرما:والعلومالفلسفةنقلعلىالسريانساعدتالتيالعواملومن

المنطقية.المبادىءقبولتؤملهمدرجةوبلوغهمالاجتصاعيوضعم-أ

كانفريقفكل،المذمبيةفرقهمبيننشاتالتيالدينيةالمنافسة-ب

علىالآخرينوحثخصمهنظريةودحضنظريتهعنلل!فاعالفلسفةيتخ!
مقتها.

الملوكمنبهيتقربونماالىوالكلدانوالنساطرةالسرياناحتياج-ب

.)آ(الامنيةهذهتحققالتىالوسانلخيرالفلسفةفكانتالامرواولي

وأبالترجمةالمهتمةالثقافيةوالينابيعالعلميالاشعاعمراكقأما

شوببقيةوبينبينهموالملومالفلسفةلهمشرالريحاناتخذهاالتيالو!مائل
الجليليالاثرلهاكانالتىالعلميةوالممامدالمدارسفكانتالفربيةآسيا
والادباءالعلاءمنكثيرينأنبتتوقدوبعدهالميلادقبلقاطبةالشرقتاريخ

طليعةفيجحلتمغريباعجيباانتشاراالمدارسمذهانتشرتوقد،والشعراء

.(3)والبلاغةيالشقافةالشرقشعوب

منممرل!اوخوقلوبهماطمانتكلمافكانواونشاطذكاءأملوالسريان)

المدارسفانشؤوابالملمالاشتغالإلىانيرفواالفاتحينوتشويشالحكاممظالم
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ولخصوابعضهاوشرحوالقتهمألىاليونانعلومونقلواوالفلسفةللاموت

.(4)(الآخربعضها

لل!سريانكان!:(أم!أحم!)للبحائة"الاسلامضحى"كتابىوجاء

واليونانيةالهمصريانيةالعلومفيهاتملممدرسةخصسيننحوالنهص-!بنفيا

كانواالسريانان":أيصاوقال،"مكتباتتتبعهاالمدارسمذهوكانت

وقدالعبالههميةالخلالهةالىثمالفارسيةالامبراطوريةالىيؤنانيةثقافةنقلة

ب!مائةأرعلىالذمبيالععرفيمؤلفيهمعددأنا!حتىعندممالثقافةنطاقاتسع

.(5)8مؤلفأوكات

الدولةفيالشهيرةوالاديرةالكبيرةالمداننتهاواحتفالملممدارسانتشرت

عددفيهاوتخرجةفر!ملاوالملممنارةالعلميةالمراكرهذهوكانت،المباسية

،بفادو،وملاعلية،وتكريت،الرما:وأممهاوالدنياالدينرجالسكبير

.(6)سابوروجتدى،ونصيبين

وديىالرقةقرب"زكامارءودير"تمينقىدير"الاديرةأضهرومن

.امتىمار"ر!رو5برصوممار"ورير!العامود"

.(7)عرهفيديىا(52)"الديارات"كتابهفيالشابشتيذكروقد

أفرامالبعلريىكوصنف،(8)عدةأريرةالبلدانمعجمصاحبذكركعا

.(9)ديرا(م1)ومنهاعبدثنطورةديوربرصوم

الرما:مدرسة

آثاراوآجلهامجداوأكشرما!داالشرقمدنأقدممنالرمامدينة

الاباجرةالرماملوكأنشاماالتىرررستهاازدمرتوأخباراتاريخاوأوصعها

.(10)للصيلادالخاممىالقرنحتىالميلادقبلالثانينالقسمنذرائعاازدمارا

اللاموتتعلممدرسةالعراقثمالالنهسينبينماسكانالصريانأنشأ

اليونانيةالثقافةتدرسالرهامدرسةوكانتالصريانيةباللضةولمحملمهالاكثرفي

القرنىأرصطوبفلسفةدول!تشيالصريانابتدأوفيها(11)السريانيةباللغة

أواسطيالمنطئفتعلموالانهمالىينقلونهااخذوات!لموهاأىوبعدالخامص
المشهورالطبيب(عينىالرأسسرجيس)المنعلقدراسةاتمئم،ا"قكورنالقس

الصريانيةالى(ايساعوج!)ترجمةمنحعلمةفخالبريطانىالمتحفوفي

.(21)وغيرما!النفس!وكتاب(لفيرفرريوسد،اأرسطومقولاتوكذلك

كثيرةليصجلداتالعالمأتحفواكثنوننوابغالمدرصةمذهنيتخرجوقد

وكلويحوليانوزبجنوبواصشاوآباألهراممار:وأشهسممأقلامهمنفثاتمى

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الساميةالوفلانفتلكباحدىطامحة،بفادالىالفرسوفودواردادت

،مسلمونالاولالعباسيالعصرفيجميماالفوسأنيعنيلاهذأولكن.الحساسة

الرابعالقرننهايةفيالاوخراسانفارسبلارأرجاءيمملالاصلامانبل

رع!لاواكبواالقينالفرسفانمذاوعلى.هـ()الخامسنىالقسومعللع

:فشاتثلاثالاولالعباسي

،ا!لساواةبمسألةوقانعون،العداءيرتضونلا،معتدلونمسلمون-1

الموالى.وامسهم

بشتىوعلخاسراوحاربوهبالاسلامالاعتخاقرذفواوثنيون-2
.والمانويون،والمزدكيون،المجوسيونومم.الوسائل

ع!اءأشدومؤلاء.الوثخيةويبعلنونالاسلاميظهرونمنافقون-3

."الشموبية"عرفتالفئتينماتينومن.الثانيةالفئةمنوالاسلامللعرب

ممهم.المساواةباسمللصسبالم!ادون3بيونفالشعو

منمزيدعلىساعدفارسىبلادمنالقريببفادموقعأنوالحقيقة

-الحبرةفانعجبولا.الشمبيراتماجعمليةوسهل،والاحتياجالالتصاق
ونقطة،الفرسموئلأيضاميكانت-بفارموقععنبعي!ةغيرومي

مدىعلىتدلأذكرهاعلصيةنقطةأولولعل.منهممختلفةلفئاتاسشقعلاب

وان."اقهععلاء"معناهـافارسيةبخدادكلعةأنبالفارسيينالمباعيينتأفى

المنصورعهدفيبناما،الجديدالحظاي"نوبخت"اسمهفارسيمهندسا

وأبرزايمدينا.فيليستالاسفمعالمدينةمخطوطاتلكن،م762هـ-144مشة

.المامون،الرشيد،المنصور:العباسيهنالخلفاءمنالترجعةعلىشجعمن

بويه.بنوالفرسمنعليهاشجعمنبىز9و

الترجمة:لوالع

.حافزةأسبابونيومهروكلاما،افمان!سة!هـالفا
الفرسحضارةمعرفةأرادواالعيىبفالخلفاء.نفسهم1بللمسالاولالدافع

مماملةولهبم،احححاقسوالادارةحممبنممرفةفيورغبوا،وفماالتي

معرفةفيرغبواأدباءالمربومن.الفآرسيبالا!اموجود،-ورمىالرعية

طيبةنيةكانتالعربيةالنيةفانومكذا.الفرسمنعشووممبهيفكرما
بحتة.علمية

احياءقحمة!را1دؤعهمفقد.سالثا!االدا
لايقلون!أالملأعلىليعلنوا،والمقلاأ!عمحااليباموا-تراثهم
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،شسايفوقونهمالمربكانواذا.بونيزبل،ومعرفةحضارةبالمسعن

ألىمه!فدالذيالثانيوالسبب.يفوقهأوالشعريعادلماأثتبلديهمفان

امبراعلوريةحكمواالذينأكاسرتهمبآمجادالمربتذكيرأرادواأنهمالترجمة

.الزمانمنحينفيكبيرة

متىجمشاثهممنمهماقسماانبل،جالفمنذبالترجمةعرفواانهمكأ

تلكينقلونكانواافياومم.الهندسيماولا،النهرقفيالاممأغلبلخاتعن

وأتقنوما.منهاتصكنوالخةالىثانيةنقلهايحسنطي!ونفانهملفتهمالىالعلوم

واسعا،نشاعلاالترجةحركةنشعلت،ألهمبابهصاكلكاالدافينبهذين

عددوحرص،والادبيالعلعيوالثاط،الععرحضارةميأتهماساعدما

رأوهوما،لذلكالملائمةالاجواءء!تعلىالمامون،رأسموعلى!الخلفاءمن

كانواماالذينالاغريقعادةغيرعلى،والاطباءوالكتابللشعراءتقديرمممن

لمما،بالادباءيهتصونكانواماالذينالفرسعارةغيروعلى،الاطباءيكرمون

واعظا.او(دينرجل)بداموالاديبيكن

لترجمة:اليةما

لاطاأقلتكنلمالاولىالترجمةمرحلةأرالانتباهيسترعيالذيالامر

بمضولكن.مزدمرةبأتبدأتمتجصةالتسأنأعنى.ازرمارهامرحلة!ن

أنهافآحسبالعربيةالىفقلتالتىالموادأما.الآخربمضهامهمبقالموفوعات

وفلسفه،،وطب،ودين،وعلة،أ".منابلعصرعل!أغلبثلت
-..وريافميات

أدفمذهصحيح.قارسيايكنلمالترجماتمذهصنكبيراجزءاأنغير
اغريقية.أوصينيةأوهنديةكانتأصولهالكن،عف-الفرسىنقلتالكتب

لانهااحفارسيةلىا:لعهممعددنسبةفيالباحثينالسادةبعضأخطأوقد

يجوزلاالانكليزيةعنفرنسيةروأيةنشرجمحينفمحن.لغتهمعنمترجمة

تسي.الفسأصلهاالىنرجمهاأنيجببل،الانكليقالىننسبهاأن

حتماالمقفعوابن.المنعلقمقولاتض!باليونانيةعننقلالمقفعفابن

يمة.لفاالفارسيةأيالبهلوبةعننقلهايكاورأننرجحولهذا،نيةنااليويعرفلا

وممناما"88!حطء+ـه"اكىت-ننترهبنب"!يةالرمزالقصةالينانقلأنهكصا

.(ودمنةكليلة)موعربياءخراناله!ع%وو،البهلويةعنالخصالحكايات

،ي!نمقصصهأغلب.الشرقأمممند!،ءالكتا!مذاتاليففيامثتردوقد

الخصالحكاياتهذه.رفارسيةوصسشيةيابانيةجذورلهوجدتولكن

البومباب،والغرابالحمامةصداقةباب،والبقسةالاسدباب:مىالاصلية

نقلتالحكاياتمذهأنوأعتف.(السلحفاة)والميلمالقردباب،والغراب
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أفرامماربم!المدرسةمذهمننبغمنوأشهر.(13)وشاعراكاتباكانمثهم

(م،321)الملفانالسروجييعقوبومار(م3435الرماويرابولا)

كتابصاحب(م3523)المنبجىفيلكسينولهسوسارالعجيبالهمصريانيالشاعر

والترجصة.الاعلنثرويةالانكليزالىترجمالذي،،الكماليقعلى"

نصيبين:مدرسة

الشهيرنصيبينأسقفيهمقوبمارالراب!ةالمائةمنالاولالخصففيأفشأما

حضارةوأكثرماالجزيىةسدنمنأنها،والمصالكالمسالك"صهماحبوذكر

للخعارىوصواكلدياراتوحواليهاعليمديرلهاكبيرةمدينةومينصيبين)

.(14)(ماردينجبلنمميبينمنبوبالقسكثيرة

أصولاأوروباعلاءعخهاكتبوفدبقوانينمقيدةحقيقبةجامعةكافت

للنماطرةالكبيرةالمعلروبولعليةالمدينةار"منذهلينقالواانهمحتىمعلولة

علمفيهادرسجامعةوأوللاموتيةكليةأولأسوارماداخلنشأ
.(1،)4الالهيات

كانتالشهيرأسقفهايعقوبمارأنثأهاالتيالاولىنصنومدرلهمة

وشساىالنصيبينيبىعمومأ!سمهاالتيالثانيةنصيبينومدرسةأرثرذكسية

النهرينبينوماوفارسالثرقمدنجميعمنالطلاباليهاتقاعلرفقدالملفان

المدرسةمذهنالتوقدعزماأوجفيالالفبلغحتىيحتكاشعددمموأخذ

ايعلالياوبلغتالرومانملكةاتجازتبلفحسبالشرففيليسعظيةشهرة

الاعلامالملماءمنمئاتوخرجتتوخمسهنمائتينوعاشت(16)وافريقيا

نفيسة.مؤلفاتوتركراوالفلسفيةاللاموتيةمول!لاوالسريانيةاللعةأجادوا

قنسرين:ديرمدرسة

ونسرين"ثرر"ومعناما،قن"منمركبةمهمويانيةلفظةقنسرين)

.(!النسورعش"فهي"النسور"وممناما

شاصىءعلىم،39!شةأفتونيابنبوحنامارالملامةالديرمذاألهمسى
العلامةرئيسهاعهدفيالمدرسةمذهواردمرتالحاليةجرابلمسقجادالفرات

والعلومواللاموتالفلسفةلدرسانقطحالذي(م667)سابوختسايورا
آلمستشرقوننثركثيرةمؤلفاتسايوراوللرلمومةالعربيالفتحقبلالريافية

ليطيقاأنا)علىآخروتعليقالارسطو(أرمانوطيقا)علىتعليقاوكتب،بمضها

ريطوريقا()أرصعلوخطابةفيالمعضلاتض!بوثرح(!القياس!الاول

بلادخارجالهنديةالارقاممرةأولويذكر،والاسعطرلابالبروجفيوكتب

.(17)الهند
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واضهرممةعظيمةوالادبيةالعليةوأعمالهمكثيرونالمدرسةهذهونوابغ
علىالبيدالعهدنسخةصكلححأنهاعمالهوأمم(م627+)الرقليتوما

ض!بونقلاليهنسبة(قليةالحس)بالهمممالنسخةمذهوعرفتيونانيةنسخأربع
السيانيةالىاليونانيةسننقلالذيالرماوييعقوبمار.اليونانيةمنالنقول

اولوموواللاموتالفلسفةفيوالف(قا!ليفورياس)لارسطوالشرالمقولات

واممها:وضوابعلهاالصريانيةاللفةبنحوالمؤلفات

اليوفانيةمنونقلالفلسفيةبالعلوماضتفلالذيالبل!يأثناسيوسمار

القديسورسائلآخروايساغوج!بورفيريوسايساعوج!السريانيةالى
نقلوقد(م725)العربإسقفجرجسمار.الكبيرالانعلاكيسويريوس

الفلسفيةالمؤلفاتأحسنوموالاولللمعلم(الارغانون)كتابالصريانيةالى

وأتحفواالديرمذامدرسةفيعبقريتهمتجلتممنوغيرمممؤلاء،السريانعند

.(18)مؤلفاتهمبنفائسالسريانية

اللاهوتية:متىمارديرمدرسة

فيفيهاالشعليمبأوقدالموصلشاليألفافجبلفيتقعمدرسةومي

فيوازدمرتعشرالثالثالقرنأواخرحتىوبقيتالممادسالقرنواخر9

أشهرمم:لغويونعلاءفيهااشتهركماالمشرقمفريانماروثامارعه!
الارديوأيليازاريقاوساويراكوختاديررئيمىوأثناسيوسعسبرانيشو

صاحبالبرطلييعقوبسويريوسماراللاموتيوالملامةأفراموالرامب
واللفةوالادبوالموسيقاوالشعروالفلسفةاللاموتلهاالنفيسةالمؤلفات

تدلور!ممائلاضعاراتركوقدالبرطلىجبرائيلوريوسقوروس(م1م41)

مؤلفاتولهالبرطلينصروأبو(م1300)السريانيةاللغةمنتضلعهعلى
السريانية.باللفة

:باشهاقطرسة

اللنوىالعاليسبريذاش!الاالهمادسالقرنغضونفيالمدرسةمذهأ!سمى

الاستادوحفي!هوجبريلراميشوعولداهتخرحوفيهانينوىناحيةىوكانت

الكشابتفاسيروأتقنواالكتبوعمححواالقراءةضبعلواالذينيشوعسبر

الملافخة.وتحعاليم

:يسابورجندملرسة

للطبمعه!ايسابورجخ!فيمثروانأنوكسرىأنشأ(م،5،)!كلنة
يلقونوكانواالنصارىعلعاءمنأساتذتهكبارمنواقرعددوكانوالفلسفة

وموالمعهدعيدبختيشوعبنجورجيمسةمؤلاءمنالمهصريانيةباللفةدروسهم
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وعرضعلبيةاستشارةفي(م765)سنةالمنصورجمفرابواسشدعاهالذي
جوابهةفكان"الجنةلكأضعنأنا!:لهوقالالاسلامفيالدخوراعليه

مؤسسىمذاوجورحيمس(19)"النارفيأوالجنةيبائى1حيثرضيتت"
هذهواستصرتالخلافةدارفيالطبابةبمعارسمهااستأثرتالا!لباءمنألهصرة

الاطباءرئيس(م801ت)بختيشوعابنهوكارسبمةأوأجيالستةالمدرسة

.(20)الرثهميدخلافةفيبفدادمستشفىفي

فيالسريانأسسهاالتاريخيةالحوادثسياقفيذكستأحرىمدارسومناك

وقلصلعاقرليوبيتقيقيبيتمدارسوأهصهابعدهأوالسادسالقرنغضود

فينينوىفيعظيمةوم!رسة(دهوك)بنومدراقرىفيوشورزقبنيوبيت

منفاولوصبنداودالربانالجليلالمالفيهاوجدالسابعنالقسأواسط

وتخرجبالقاحلفوس!ملامشجارجبلفي!صرجيسمارديرومدرسة.ربانآل

النفس.علمفيالمؤلفاتصابكيفادبئموسالعلامةفيها

علماءفيهاتحرجةكثنأديىةيةللنسطورأنالشرقيةالكنيسةتاريخيذكرو

بتقديمامتازتوفارساليهرينبينمامدنأمهاتى!دارسأيضايذكرثم

أممها:خاصةبيةوالعسعامةالشرقيةللشقافةالمساعداتأعظم

وأربيلوبلدوتعاتون(عيناثابيت)الميونوبيثأرزونمدارس

وادرانيوقميثارستاقوبيت(الاجنحةمنبت)ايبرادىوبيتوقحشيرون

والحيرةوأواثاوبلاضبار(كلالحرباث)جلالوخربةسلوخوكرخمبار

وريواردلافاطوبيثوشوشاننا!يلوكرخوشوضتروميشانوريحاوكشكس
.(21)وغيرهاومروألهثير

الذيبفدادفيالحكصةبيتىم!نن!لالثقافيةالمراكزعنحديثناأثناوفي

بلعظيمةأكاديصيةفهوآوناكمل!لامعامدوأشهرالحكمةبيوتأعظمد!ي

المنعورجعفرى؟أعه!فيفخزانةميثمنشكلتجدامتفمةجاممة
(م808-786)الرشي!مارونالخليفةعهدفيووصع(م7،2-774)

-813)المامونطاعبدحلافةفيوالازدمارالتوسعمنا!جكبيراقدرابلغتم
وضم،والفارسيةالشرقيةالممميحيةسرا!ملاغرارعلىتنظيمهكأان(م833
أبناءوالحسنوأحمدمحمدبرأ!ثالالعلماءومشاهيرجمةالتسأقعلاباليه

الخوارزميمحمدجعفروأبيمارونبنوسعيدهارونبنوسهلضاكربنموسى

.(2)معلإ،يثر!ماسويهبنيوحناوكانيقالبطسدنويوحخا

المملكانكماوالاعيانوالوزراءالخلفاءسخاءبفضلمتوافراالمالوكان

.(23)التخصيصمنكئيروفيهجاعيا
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باليقظةالعلمىالممهدمذاالىمدينالاسلامان:خلدونابنويقول

الترجمةأعمالالاعالمذهودامت.هؤ!جرأبهاامترتالتيالكبرىالالهملامية

المترجمونعكفالمرحلةمذهوفي(م009و0،7)عاسىبينماالمثعرةالخصبة

اللخةالىوالسنسكريتيةوالفهلويةواليونانيةالسريانيةمنالكتبأمهاتنقلعلى

حنينمونسعلوريطبيبالحكصةبيك!فيالمقيمهنالمترجمينرأسوعلىال!ربية

الى-نفسهمويقول-كماوحدهترجموقد(م873-809)اسحقابن
اللفةوالى،الملميةومدرستهجالينوسر!مائلمنرصالةمائةالسريانيهاللخة

المذكورةالرسائلعنفغلاحن!وشجمأخرىرسالةوثلاثينتسصاةيب!ملا
الجصهورية،وكتب،لارسطوىالكبسوالاخلاقوالمقولاتالطبي!ةكتب

سلديومسقربالاقرباذينوكتابابيقراطوعه!لاذلاطونوالقوانينوطيماوس
.(24)لبطليموسالاربصةوكناب

العربيةالىهوونقلالترجمةأعمالفييساعدهحنينبنا!سقابنهوكان

كما،وفسادماالحيواناتتوالدوفيوالنفمسيقاميتافيقكتبرسطو9كتبمن

الفلسفةفيكبيرأشلهكتابوموالافروديسىالاسكندرثروحاليهانقل

السمحابنثرحهاليونانيةعنشجمهالذيالطبيعةفيوكتابه(25)الاسلامية

المبريابنونسب،(26)الطيببنالفرجوأبييونسبنومتىعديوابن
نسبكما،مجل!اوعشرينخمسةمكونةأخرىأعمالاترحماتهعداحخينالى

أخيهوابناصحقوابنهحنينوكان،(آ7)العلبفيكثيرةعربيةنظرياتاليه

بكلالمسلمينأورواحيثالقادرينالاوائلبينمنالاعصمالحسنبنحبيثهى

الىأولااليونانيةعنترجمواوقد،اليونانعلوممنعرفوهمماتقريباشيء

تحتنلكبمدظهرالاعمالمذهأكشولكن،العربيةالىدلكبعدثمالسريانية

المترجمينشيخ)حقاسميوبذلك(28)حتينالى!ؤخرانسبتأوحنيناسم

.(29)(السريان

ثمالسيانيةالىاليونانيةإلفلسفةنقلالصريانالمترجعونواصولوقد

والمدنية،للعلومالجليلةخدمتهمقيةالقربعلاءبينوقد،بيةس!لاالى

رسعلو9عنم!لوصاتهمولى9امشتواقدالمربأننبلذلك،ذلكلهممقدرين

.(30)السريانيةالمصادرمن

لختهمالىاليونانيةالكتبنقلفيالسريانال!لماءعلىالمسلوناعتدكما

.(31)العربيةالىغالسريانية

الشاسع-الهجريالثالثالقرنمطلعفاكلهالاسلاميالعالتعريبوغ

.(32)حشينععروموالميلأدي

السيانيةالىاليونانيةمنالعلبكتبمنكثيراالصريانأطباءنقلوقد
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يانيةالسالىجالينوسكتبالرأصعينيسجيسوترصبيةالعسالىنقلوماثم

.(33)المربيةالىخالدبنمومىالاسلامفينقلهاثم

وحركةالقمرقأفيفيالرأصعينيسرجيسألفكثيرةمؤلفاتالنجومفيولهم
بنوموسىالبيتربانىوداودوالرماويالابىاجصورفيوالسبكتي،الشسس

.البرضهاريوعصانوئيلكيغا

فيا!مشغرقواوتآوالرياضياتوالسمابالكيصياءفيأيضاواضتغلوا

بذلكوقاملسانهمالىوالاوديساالالياذةفترجصواوشمرمااليونانيةاللغةآداب

السريانيمنأهرونكناشماسرجويهونقل(34)م87،سضةالرماويثيوفيل

.(35)مقالتينماسرجويهعليهازادمقالةثلاثونمووال!ربيالى

وعاقولاوتنوخطيءبنىمنالعربعلماؤنانقلتقريبام643مشةوفي

أبى!وحناى4الانطاالبطريركلامرالمربيهالىالمقدسالانجيل(الكوفة)

.(36)الجزيرةأميروقاصأبيبنلهعم!بنعمرلرغبةاسشجابةالسدرات

والعلصاءبالترجصةامتمتالتيالعلصيةالمراكزمذهان:نقولأنبقي

بكلوحضار!هاولفتهاوآدابهاالعربيةالامةخدمواالسريانوالنقلةالمترجمين

المربية.الحضارةفيهموتأفيبفضلهمنقر!ألنابدولاواخلاصأمانة
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البعثموامش

الترجتحركة!و،194/1962عىنروخعمرللدكتورال!ربىالفكرتاريخ-
.14-13عىالضزنانيرسوس"الصباسيالمعرفيوالنقل

.39عى"والفلالترحةهـحركة-

النشرة،.علرازيديفيليبللفيكونت"تهمجهابقومشاميرالسريانمدارس.-
.271/1945ص"الحبيةالسربانبة

.325عى2واجزلهدانجرحي-"بسهالساللغهآدابسارلهخ.-

لساحب،الصريانيةاللغة"و.196آ/\م6عى!بدسنئيركيةالبطسالمجلة"-
.37عىالمتال

.39عىلطرازي"الذمبيالسريانععر"-

.عواركوركيىتحقيق،صللشاسشي"الديارا!ء-

.191عى4جالحصوك!لمالحو!"اليلدانسعجم"-

بولسالمطرانترجةيىصرمأفرامللبعلريركبالسريانية"علورعي!ينتاريخ"-

.217/1963صبهنام

27آعىبحلسالسريانيةوالترة457/1929عىبالقدس1انحكمةمجلةر-

.73ص6مجبوادعلى-"ألاسلامقيالعربتاريخ"-

واللغة335عى2واجزيدانجرجى-"بيةالعساللنةآدابتاريخء-
.38عىالسريانية

.بىعرمأفرامللبعلريرك،السريانيةوالآدابمو!صلاتاريخفيالمننرراللؤلؤ"-

.1943/آ.3صحمعىعليمة

.،3-25ص!خالكس-"لمالكواالمهممالك"-

.310/1946عىالموعليةالمهمثرقومجلة301لابور-

..3:2:927نيوالسعا2:77لافد-

194،/آ9،صالحلبيةيانيةالسوالنشرة1946/2،8صا،وعليةالمشرقمبلة-

.38عىالسريانيةواللنة63و62صوالشقلالترج!ةحركة-

الصبريوابن،396والفهرست160-1،،؟صالقفطى-الحكماءتاريخ-
.،آعىأسجاعيبعةبي1ابن،215-آ13ص

.176صآجتىفيليبال!كتور-ياصريختار-

وتوماالسعرديوانريخ،دناحليشوعالعفةوكخاب،الجانليئآبامارتصة-
.بيجانوالمىجي

الصادسسعرالمؤآبحات-49-
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الفكروتاريخ34/1972-31عىجيالديوهسميد-السلابيت22
.61عىالمربي

.يفاد1974والعلوجيئيللكمامرا-اسحئبنبنآثار

.17ص4مج2جديوراتول-الحنارةقصة

.1964القامرةعلبعجرءادحينبناسحقترجةارسعلوعلاليس-العلبيمة

.7/276صروفال

وتاريخ،20/329يو!شنارك،386وآ77عىدوفال،213عىرات
323صرشديمحمدزاكيةلل!حررةالحاضرالهـصرالىنشاتهمنالسريانيالادب

.1974/آ8صحبييوسف.د-اسحقبنحنين

.21عىاج!لالي!لارسطل!والطبيمة369صالفهرممى

.وليري1لاسي.د-العربالىانتقالهاوسبلناناليوعلوم

.44مىالفزي،297مى3جللدبهمسمور!ةتاريخ،220صالصبريابن

.177ص2جحتي.دصموريةتاريح!262عىالقفطي،295"ررالفهرمت

.189ص1حالا!لباء!لمقات

.159ص2جالاسلاميالممدنسخمار

.124عىألاسلاسيالمنسخوسار109عى1جالاعلياءعلبعا!

آ36صجآالمجهولالرماويوتاريخ431ص2مجالكبيرميخانيلمارقاريخ

.36صسوريةأنعلاكيةوكنيسة275ص1مجالعمسيلابنالكنكمىوالتاريخ
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العربيالطبفيالمهـريانيةوالمصطلعاتالالفافلى

البابازهيرمعمدالدكتور

والصيدلةالطبتار!والعقايراستاذ

!مشقجامعة-الصيدلةكلبةلي

المجمععضو،الاولأفرامماراغناطيوسالمرحومالبعلريىدغبطةقاملقد

بيننشرت،المجشععمجلةفيعدةمقالاتبتحريى،بدمشقالعربىالعدي

السريافيةألالغافل)عنوانتحتنشركتابفيجععهاثم،م1951او948عامي

ياتي:ماكتابهمقدمةفيوذكر(المربيةالمماجمفي

اللفةفيادخلماعلىالمشتصلةالرسالةمذهتأليفالىدعاناالذيان"

اللخة،مذهلمعاجممطالمتناأثخاءفيأنخا،السريانيةالالفاف!منالعربية

:"اضرباربعةعلىومي،معربةالاصللهصريانيةأنفاظعلىوقفنا

تحديدهفيقعرتولكنها،باصله(العربية)المعاجمأفصحتضرب-1

واشتغاقه.

منها.نقلالتىاللفةالىتشرلمأن!غير،ممربابكونهنتآقيضرب-2

أنهاأو،عجعتهبروزكلبيانهبحقتقمولم،لهكلراعابهسرتضرب-3

والظن.الحدسسبيلعلى،الدخيلأوالمولدأوبالمعسبوسمته

فيمؤلفيهامنتقصيرا،لغةدونلفةالىنهـسبتهىأخعلأتضرب-4

.،وغيرهاالسريانيةاللخةاملمنبالاستقصاء،أصلهتحقيق

لتحقيىاليهارجعالتيوالمصادر،،!ذبالذيالجهدغبطتهوصمفأنوبعد

:قالالمصادرمذهومعرفةالعربيةاللفةعلىالدخيلةالالفاظتلكمصأدر

اليونافيةباللغةيضطلعونعلمائهاصدوركانالتىالسريانيةالامةومقه"

كان!ابالعستلاميذماعفتلقلم،أصنافهاعلىوالطبيعيةالفلسفيةوالملوم

اذا(السريانيةاللضةأي)بامسهاالتعريحمنفبدلا،العلمحقعليهميوجبه

."النبطيةأوالنبطاصمالفالبعلىينحلونهابهم

سنكنيريأعلملاننيذلك،نفسىفيعميئأثرالكلاملهذاكانلف

كثيردون،والمسلمينالمربءلهـاءأن،ال!ربيةالحفارةختارفيالباحثين

كانواذميين،عليهمالاقوامبعضبفضلأعتوفواقد،الاخرىالاممعلماءمن

منهم.اصتفادوهلما،التعظيمألقابالاقوامتلكعلماءعلىواسبغوا.وثنيينأم

ولفته،السريانيالشبتاريخبدراسةأتعمئأننفسيعلىآلبتالسب!لهذا

والعلمى.الطبيالحقلينفيسيمالا،اتهسنجقعلىلاتمرف

-،ا"
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سورية:!طنتالتيالشعوبعنقاريخيةلمعة-أ

صاميثعبول9ان،سوريةتاريخكتابه!ا،حتيفيليبالدكتوريقول

الآصوريالشعبمو،فيهاوأقامالسوريةالبلادفيلهموعلئعنبحث

بورلخاامصبمنبالقربقعةلواا،ماريينةمدمنلشعباامذتخذاوق!.العوري()

ألفحواليالالهمتقرارحياةالىالرعيحياةمئذلكبمدوانتقل.لهعاصمة

.الميلادقبلعام

اليونانعليهمأ!للقوقد،سوريةفيخلهرمامشعصئانىالكنعانيونويعد

صننفهاا(رجةالىوالآموريينالكنمانيينمنكلوينتسب.الفيضيقييناسم

البشريقالمسالىينشمونفانهملذلك،الفامباديةعنصدرتالتىالهجىة

اندمجكما،والحوريينبالسومريينمنهمدسماتمجالاموربهيىأنالا،نفسه

وقد.السوريالساحلتقطنكانتالتيالمحليةالاقوامببمضالفينيقيوق

والكنعانيالاموريالشعبينبيناللغويالاختلافأنعلىيةالاشالدراساتدلت

الذيالغربيالساميالنوعمنكانتااللغتينلان،فقطاللهجةفياختلافاكان

الصبرية.بضم

الرحل،القبائلبعضاستوطنتالميلادقبلالشانىالالفمنتصفوقبل

قوميتهانشأتحمث،الاوسطالفراتواديفمفافكاالمنمامباديةفيالضاربة

هذهأفرادعلىالآصوريونأطلئوقد.الآراميالشعبباسموعرفت،ولفتها

.(الاخلاء)والرفاقتعنيالتى،الاخلامراسمالقبائل

بلادفيعدةدويلات،سبقوممالذينالكخعانيينشان،الآراميونأمسس

مدينةمركزماوكان(فدانآرام)الدويحلاتتلكوأ!نمهر،الخصيصالهلال

،الدولتلك31الاخيرةوكانت..دمنهـقوآرام(النهرينآرام)و،حران

نهرمننفوفيماوامت!.الميلادفبلعشرالحاديالقررأواخرفيأسمستوقد

دونعائقاكانلبنانجبلأنالا،جنوبااليرموكواديالىشمالاالفرات

.الغربنحوالآراميينتوسع

!ش!*
:الانباطوبينالآراميينبينالعلاقة-ب

جزيىةمنالفربيةالشماليةالمنطقةفي،الميلادقبلالانباطدولةنشات

الحجويةبيةالعساسموالروماناليوفانعليهاطلقالذيالمكارفي،ا!ربا

جبلةصنقوممم،المؤرخينأغلبعليهاتفئكعا،والانباط.(البتراء)

منلغتهمجملواحتى،لهجتهمعليهموعابوا،منهمبالعستبرأوان،العرب

بلغتهم.وتأثروابكتابتهموكشبواالآراميهنبثقافةتثقفوالانهم،العجملفات

مئنيخوىل51وكان"نينوىل51عنحديثهمعرضقيالمسموديوبقول

2،-
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النبطبأنوانما،واحدةواللغةواحدوالجخس،وعريانييننبيعلاعمينا

."لغتهمفييسيرةباحرفعنها

منجيلانهم"النهرينبينمابلادأنباطعنالمروستاجعماحبويقول

وموعخدممالنبطلكثرةبذلكو!سواالعىاقينبينالبصلائحنقلواالعجم
.الماء،

الرافدينأنباطوبينالبتراءنباطلمبينالفرقعليجوادال!كتورويوضح

القديمة،الشوببقاياممالاخباريونيقصدممالذيوالنبط":فيقول

وذلك،والمضامالعراقفيالآراميينشسباتومنهم،البعلائحفيالنازلينخاعمة
أعجعية،بىعلانةولكنعربيةبلهجاتيتكلمونوكانرا.وبع!هالاسلامقبيل

."اءالبتسانباطغيرومم

ايام!ا،أوجفي،عربيأعلمنوهم،البتراءأنباطمملكةضملتلف

القسمسالىبالاضافة،لبنانالجنوبيمنوالقسمدمشقضمتمدينةواسمحةمن!لقة

اسم(يوسيفوس)اليهوديالمؤرخويعللئ.فلسطينمنوالرقىالجنوبي
ألاحمىالبعىحتىلهثمالاالفراتنهرمنتمتدواسعةمنطقةعلىالنبعلية

،المؤرختاانو!ظهر.اس!اعيلأولادفيهاانتشرالتيالمنا!ئومي،جنوبا

،(نبايوت)اسمبنصلةوجود+يرىكان،علىجواوالدكتوريقولكعا

قربطالتيكالصلةومي،الخبطاسوبين،التوراةفياسهـصاعيلاسمومو

الكتابفيجاءكما،نوحبنلامالخاسىالابن،رام1والآراميالشعببين

الانباع!دولةتشبهعدةدويلات،وبع!هالميلادقبيل،سوريةفيقامت

ل!تو.وغيرماوالرماوحمصتدمرمدنفيوذلك،وكتاباتهاولغتهابأصلها

أما،الآرأمىالخ!أستعملواالدويلاتهذهأبناءأنعلىالدولتلككتابات

ولاتييخية.ويونانيةوآراميةعربيةمنبجامزفكانتكناباتهملغة

والسريانية:الأراميةاللغتينبينالعلاقة-ب

منلهرع-رأيناكا-ومي،لغتهمدنشرالآراميونالتجارقاملفد

الخامىالقرنحواليالآراميةاللغةفأصمحت،الغربيةالساميةاللغاتمجموعة

فوزماوكان،الخصيبالهلالدوولاتلجميعوالحضارةالتجارةلفةالميلادقبل

لغةوأصبحت،تامافوزا،المبريةفيهابما،الساسيةاللغاتضقيقاتهاعلى

الفينيقيةيةالاببانتثرتالآراميةاللغةوبانتشارفيلكبعدوشعبهالمسيحالمميد

أقتبسها.مناوأطالآراميونكانالتي

والتدمريةالنبعليةمخها،ة!عمحليةلهجاتالىالآراميةاللغةوتفرت
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الأخ!صةاللهجةالآراميونالمسيحيوناعمطفىوحينا.السماسكانولهجة

لفتقمعرفتكعاالسريانباسميعرفونصارواوالادبالكنيسةلغةوجصلوما

السريانية.باسم

بفصاحةبهايتكلمونأملهاكاناذ،نحوكتبالسريانيةللغةيكنلم

طويلة،مدةالحالمذهعلىفللواوت.بيةالعىاللغةشأنفيلكفيشآنها،لطسة

ديونيسوسألفهالذي(الغراساطيق)اليونانيالنحوكتابعلىوقفوالمالكنهم

،الرماوييعقوبويعد،النحوآصهـولاقشبسواومنهلسانهمالىنقدوه،القورنثي

السريحاني،الخحوعلريقرسممنأوأط،للميلارالسابعالقرنعلاءمنومو

ذلك.بمدوغيرهالعبريابنالعالمعنهنقلوقد

يمتمدونكانواوانما،منياشيئاالغربيونالسرياريؤلفلهلمالمعاجمأما

بنلحنينالاطباءقاموسمثهرةالمماجممذهوأكثر.المشارقةمصنفاتعلى

الصصرفيعرفمصنوغيرممعليبنويسوع!هلولبنالحسنوقاسوساصحق
الاسلاسي.

اللعةلانتشاردعمالادنىالشرقبلادفيالمسيحيةالديانةلظهوركانلف

والسريانيةاليونانيةاللفتانكانت":حتيالدكتورووقول.فيهاالسريانية

ارتقتانوبعد.الرصل!دمنذالدينيةالعلقوسىوأداءالعبارةفيتستمملان

بدأت،اليونانيةأهلهيتكلمكانالذيالجرءلاالصدارةمركزاكانطاكية

وأصبحت.السريانيةتشكلمالتيالبلادفيمشالمجهةمكانةالىبالارتقاءالرما
أععلماعتبرتكما،الرالهدينوبلادسورياشالفيللمسيحيةمركزأقدمالرما

."الصريانيللادبمهد

الثانىالقرنصنذالكلريانيةاطغةااستعلتالشىالكنبسةفلهرتلقد

الخرنأوائلفيرمسياانتشاراالمسيحيةالديانةانتكلنرتوحينما.للعملاد

منكثيرفياليونانيةاللفةتجاهنفسهاالسريانيةاللغةفرضت،للميلادالرابع

الواحدةبالطبيعةسنهاتقولكانتالتيتلكسيعاولا،الشرقيةالكنائى

المسيح.للسيد

الذيفانلذلك،عدةلغاتي!رفونالوقتذلكمنذونالسوركان

اللاتينية.اللغةدراصةفيقع!تلاففملالدولةفيوفلائفعلىبالحمولمنهمامتم

اليونانية.اللعةتعلمفضلواؤقدوالفلسفةالحلومدراسةفضلواالذينأما

.للبلادالقوميةاللفةعدتالتىالسريانيةباللفةالشعبعامةوتمسك

حتيالاوصطالئرقبلادفياثقافةواالصلملغةاليونانيةاللغةفللتلق!

حولعلىوانطاكيةالاسكن!ريةمدينتاتنافستوقد.الاسلاسيالفتحأرائل

http://www.al-maktabeh.com



لهاكانتالاصكندريةمدينةارالا.الوقتذلكحتىاليونانيةالحضارةلواء

ورجالبالفلاسفةافطاكيةمدينةعرفتبينماوالممليالملصيالمجالينفيالاهمية
يني.ال!الاعلاح

المهصريانية:باللفةالطبعلمعلاقة

بتفيمتجلىكانتالمسيحالسيدبهاقامالتيالمعجزاتأكثرانالمعلوممن

هنو!لقيالمسيحيني!لارجالأخقوتوالعاجزينللصضىالعحيةماتالخ!

علىواعتادواالمرفىلمماعدةوالاديرةالكنائسفيخا!أجخحةوأفرروأ

والايقوناتوالتعاويذالتراتيلأنوبعا.والصحيةالروحيةالمعوناتيمتقده

والرمبانالكهانمنكثيرلجألذلك،الامراضجميعمندائهـاتشفيأنلمكنهالا

مذاوراءالاممكندريةمدرسةالىبمضهمورحل،اليونانيالطبدراعةالى

والثامنالسادسالقرنينبينماالمعتدةالمرحلةخلالفيهاتخرجوت.القصد

الرأسميخيسرجيوسوالعالمينالقساهرنمثل!نالم!روبنالاعلباءبعضلل!يلاد

الطبفيعرهامامكانسرجيوسان:ويقال.وغيرممالرماويوي!قوب
أمررعرفكما،السريانيةالىاليونافيةالعلومنقلمنأولومو(م536)

السريانيةاللغةمنبنقلهقاموقدآالطبعلمفيوضعهالذيبكنا!ثهالقس

يز.العقعبدبنععرالخليفةزمنفيصاسرجويهالطبيبال!ربيةاللغةالى

الاسكندريةسدرسةأ!لباءان:المشقورالمؤرخأصميبعةبي1ابنيقول

عشرمكلشةوعددما،الطبفيالاساسيةجالينوسمؤلفاتاخشعرواقدالمتأخرين

العلب.طلابعلىدرا!همتهاتسهللكيكامجاميعشكلعلىوجعلوما،كتابا

لامي،الا!العصرقبيل،السريانالاطباءاننمتقديج!لناالقولهذاان
خزائنفيمحفوفلةكانتالتي،اليونانىالعلبكتبامهاتعلىيطلعوالم

الاسكندرانيينجوامعبدراسةاكتفواوانصا،الوقتذلكفينطيةالبينال!ولة

آنفا.المذكورة

المخعلوطاتليشترواالرومامبراطوريةالىالرسلالرضيدأنفذوحينصا
أطباءانتباهجذبماومذا.الطبماد-"نعليهحصلماأكثركان،العونانية

الكتب،تلكمنللاستفادةفأسرعوا،بختيشوععائلةمن،جنديسابوربيماستان

وقد.عليهاالحصولباصتعلاعتهمبكنلوالتى،يعرفوتهايكونوالمالتى

قصيرةمدةخلالتىجمتئم،نيةالسريااللفةالىترجعتهاعلى!ثيءكلقبلعصلوا

اليونانيةمنمباشرةتتمجمةالتسأ"كبحتذلكوبعد.ال!ربيةاللشةالىبعدما

العالمويمقول-اللنةتلكمعرفةالصريانالاطباءاتقنأند!ب،العربيةالى

منالترجصةكانت!-بر!لاالىالاغريقيةالثتافةمسالكيمابفيأوليري

النصارىمنوالاعدقاءالعلملطلابخعيصاتعملالصريانيةالىاليونانيةاللفة

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والوزراءللخلفاءخصصتفقدبيةالعسالىاليونانيةاللفةمنالترجةأما

."المسلمينصنوالثقافةبالعلمالمهتمةالغنيةالاسولبعغى

العربية:اللغةفيالموجودةنيةياالسوالمصطلعاتالالفاظ

لعويةبدراسةقامتالاولأفرامسويل!انغأالمرحومغبعلةأنسابقانكرنا

الشوبمنواقتبسوماالصربعرفهاالتيوالدخيلةالسريانيةللالفاف!متسقة
الالفافلىتلكرتبوقد.التاريحخلالواياهاتعايشواوالتي،لهمالمجاورة

زمرتينةلهاوجملها،المعجمحروفبحسب

الآرامي.أوالصريانىأصاهايرجحالتيالالفاض!-1

السريانيةاو،والعبرانيةالسريانيةفيهااتفقتالتيالالفاظ-2
.الثلاثاللغاتفيهاأتفقتو1،بيةوالمس

الفيمةالساميةاللغاتفيالواردةالالفاف!بعصبجمعأيضاقامكما

مذهمجموعبلغوقد.اللعاتتلكوبينبينهاأيضاوقارنفصنفهاكالآشورية

تقريبا.لفظا(660)جعلةالالفاف!

لجدول

ألفاظ

ألفاظ

!فالفا

!نألفا

!فألفا

!فالفا

ألفاظ

!نألنا

ألقاظ

!فألفا

!فالفا

الفان!

نلالفا

ألفاظ

!فالفا

ألفان!

ألفان!

الع!د:وأعلهاالالفاخ!شلكمنزمرةكلعدديبينالآتي

35مبحتمكلريانية

72يانيسأصلذاتأنهايرجح
51الفارميةوبينالآراميةبينأعملهامخنلف

34،والعبرانيةالصريانيةفيهااتفقت

11والعربيةالسريانيةدخلتالاصلعبسافية

03بيةوالصنيةالسريافيهااضتسكت
82والمبرافيةوالعربيةالهمصريانيةفيهااشتركت

33الاصلسامية
44بيةوالعرنيةالسبروانيةياوالسريةالآثمورفيهاتوافقت

والسريانيةالآشوريةفيهاتوافقت

والصبرانيةوالآراميةالآثموريةفيهاتوافقت

بية6والعسوالمبرانيةوالآراميةالآعثعوريةفيهاتوافقت

الاصلآشورية

السريانيةعلريقءنالمربيةدخلتلاتينية

72السريانيةطريقعنال!ربيةدخلتيوتانية

الاعل!همخسكريتية

51الاصلفارصية

660
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لهماوانتخبت،الالفاظلتلكوبتصخيفمجصلةبراسةفمتولف

يأتي:مافوجدت،الطببعلومعلاقة

مى:،تقريباسبعونوعددما،نباتيةومصطلعاتنباتاتأسماء-أ

-ةباكور-ركاا-امثنة-صل1-آس-رأر-أجاص-ترجأ-أب

جعقيل--جوجير-توت-تنوم-عةتر-ربو-طبلو-بطيخ-بطم
-حوك-رحو-ققوحند-حلفا-حلتيت-زاحز-ئماحا-حاج-جخة
دقل--نادفر-قنادر-ليةدا-ضخو-خلات-حى-بوحر-بقخر
حا-قرقرعا-عفصاف-اصراسو-شمثس-وسر-فاوز-روعرز-لبد

فستئ--فحفر-لهجل-ثنثرفا-بغر-ءاغبير-بعكو-رعقا-ءضعى
من--لفت-كثرى-ثاكر-نكتا-يبرقنا-ناقطو-فيبن-فل

.وحيبو-ردو

مية،تقريبائلائونوعددما،وغذائيةطبيةوممعطلعاتالفاظ-ب

حريف--تليذ-تامور-بز-برشعثا-برمثانة-بحران-آمهمى
-رعوسا-سفوف-يمىلهصر-قنن-وغد-بسد-فخنا-خبيص-رياحو

طي-وقير-(ةتضعر)فسر-لجفا-لةغر-عنين-عليل-رعقا-مسر
.تسونا-!صوناأورسونا-ر!يص-ونمير-شكنا

الامورفيأووالصيدلةالعلبفيتستعمل،مغتلفةأدواتأسماء-ب

صيعى-1-اجانة-اتون-أبقن:مى(عشرثعانية)وعددماالمنزلية
جريب--كوب-زق-ومثقالثقل-تنور-بستوقة-باعلية-انبوب

.نبراس-مزراب-مرجل-قوصرة-طاجن-بيةخا

مى:،عنرونماوعدرءوطيورناتحيواأسماء-د

سخلة--زغلول-تنين-رةببقواربينوبازي-بعير-بط-باشئ

-نونحر-ظبى-رصوصر-صحنا-ضفنين-!صشبو-رسنو-سلوى
لقلئ..-قا!ثقر-اجدر-ربود-صخنو

!لمي،عثرخهوعددما،كيميائيةوموادم!ادنأسماء-!

يت-كبر-زفت-رق-زجاج-تبر-بلور-نكآو9أنك-بارا
"نورة-نفط-مرقشيتا-غراء-رجونز-جير-جعى

العسية:البوامينكشابفيالواردةالسريانيةالطبيةوالمصطلعاتالالفا!

الثالثيصقوبأغتاعليوسمارالبعلريركالمرحومغبطةنشرم1969ءامفي

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


البرامين"عخوانتحتكتابابدمشقالعربيةاللغةمجمعوعضوأنعلاكيةبطويىك

يأتيةمامقدستهفيذكر"بيةوالعسالصريانيةتقارضعلىالسمية

الساميةالدوحةعنتفرعتا،والعربيةالسريانية،النهمقيقتاناللغتان،

الواحدةتصب3،طويملادهراالاخرىعنم!زلفيالواحدةتظللكي،الكبرى

."متقارضتينمتآزرتينمتعانقتينلتعيشافتلتقيان،الاخرىعلى

سفرفيوردماالىغبعلتهامشدالاماللفةتلكفلهورمكانولمعرفة

للدوحةالاولالوطئمو،اليومالعراقبلادأيالمشرقأنفقرر،التكوين

العربية،شقيقتهامنسناأكبرميالآراميةالصريانيةأنرأىكصاكاالسامية

بيد":قاثلاأضا!لكنه،الاخيررأيهصحةعلىواضحبدليليدلل،-لكنه

مخهاوأكثر،الاماللغةالىالحاليةالسريانيةمنأقربالعربيةاللغةأن

المتحدرةالاصيلةاللفويةالعناصرمنبكثيرباحتفافلهابذتهااذكابهاشبها

عنانفصالهاعتميبالمربيةاللغةأنالىزلكفيالسببويعزو."منهااليها

السريانيةاللخةئرتغبينماالعالعننائيةبقمةفيطويلادمراوتانقالاماللنة

فيبهااصمعلدمتالتيالمناعرشتىبألسنةدوحتهاعنتفرعهاعقبالآرأمية
اؤششارما.ط!يق

غبطةفيهاقامفصلاوحرينستةمنمؤلفالحسيةالبرامينوكتاب
دخلتالتيالسريانيةالالفالممدمنلمجموعةمتعمقةلغويةبدراسةالبطريىك

."اللغظنلهاالموجودةالمتشابهةالالفاخلمنكببرةمجعوعةدرسكصاالهـربيةاللعه

لمحأتي:ماوالصربيةالسريانيةييمقارنتهمعسضفيغبطتهويقول

اصاومي،ولفظامشىالالفاف!منمئاتاللغظنكلتافيتشابهتلقد"

.،الاخرىمنمنهماكلاسننهرضتهمماأوالاكاديةاللغةعنتوارثناهمما

العربيةاللفةاستقرضت":قيقولزمنأيوفيالاستقراضمذاتمكيفأما

.العراقشمالفيالدارجةالشرقيةالماميةاللهجةعلريقعنأولاالسريانيةمن

."السريانعلصاءبهاقامالتيالترجعاتطريقعن:ثانيا

البراههيئكتابفيالواردةوالمصطلحاتللالفاظعامةبراسةقعتلف

قداللنتينأنفوج!تالطببعلوميختصمامنهاأعزلأنوحاولتالحسية

بععخاهغالبايحتف!كاناللقظانحتى،غريباتمازجاألفافلهصاتعازجت

"الحرفتحولسريانيةالفاخ!فهنالك،حروفهأحدىبسيطتغيركل

بلفم--بطيخ-لهئراب-صابون-ثصثل،ال!ربيةباللغة!الىفيها

يستوقة.-برمثان-كبر-قنب-بشم

حرفقحولسرياكيةألفاخ!ومنالك

تحف.-طفح-زفت:متل

ال!ربيةباللفة3الىفيها7
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مثلةءينالىفيهاالمعريةالجيمحرفتحول!صريانيةألفالهظومنالك
.ةغرر-صمغ-غشي-ةلاغر-غم-أغر-يرغد-غبب

كلأ-:!ثلكألىفبهاالمصريةالجيمحرفتعولسريانيةألفاف!ومنالك

.."سكر-كفرى

محل:قألى!يهاالمصريةالجيمحرفتحولسريانيةالفاف!ومنالك
.ومكذا..زرق-زئبئ-قرصة

وخلاص!ة:مناقشة

علىالشكالىتدعولادلالةتدلأوردناماالتىالتاريخيةاللصحةان-1

قبائلهموالآراميينوالكخمانيين-ريينالاممأنعلىمتفقونالمؤرخينجميعأن

وكلها.الخصيبالهلألبلادمنأقساماواحتلتالشامباديةأطرافمنجاءت

دوحةمنفروعااللفاتهذهعدتلذلك،التشابهشدلمحدةولغاتهاسامياصلذات

.والمكانالاصملمجهولةواح!ة

وتعايشتت!جوقرالقبائلمدهمجرةعننثأتالتيالاقوامان-2

ولفويفكريوتبادلوتوالداختلاطعنهنجمماومذا،القمنصنصلويلةمراحل
لكلالعضاريةالانجازأتنميقأنأحيانافهمهعلينايصمبما،وحقكاري

.وحدهالشعوبمذهمنضمب

الشك،يطولهلاحميريى؟رعأحلذووومم،الانباطقاملف-3

،الاخرىالشامبلادشوب.لحنذلكفيشانهم،الآراميبالخطلفتهمبتدوين

شعبكلاهل!عتساالتىالالفاف!أصلمعسفةأحياناالسميرمنيجعلماوهذا

.النعوبتلكصن

عدتالتىالالفاضلأفراماصيوسأعناسارالبعلريركغبعلةدرسلف-4

ذلكقمد،لههصريانىأصلذوتتهمريبانصفهاانفوجدالعزبيةالمصاصفيدخيلة

،الحضارةميدانفيالمربيةاشعرباسبقواقدالسريانانعلىالادلةمندليلا

الىالانعلارنلفطأننحبأنناالا،الامرمذافينناقمشلاكتاوان-ونحن

ياتي:ط

نأبا!كانناأننجدبحتسريانيةعدتالخيالالفاف!تأملناافىا-أولا

مي:زمرخمسفينصنفها

عصوما.الدينيةبالعلقوسىتتعلقوأسحاءأفعال-أ
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الشامبلادييصادفمعاوميأحجارأوحيواناتأولنباتاتأسصاء-ب

المربية.يىةالجزأرضفيوجودهاويندرالرافدينبلادأو

المدنأمليستعملهاحجريةأوزبجيةأوفخاريةأدواتأسماء-ب

البادسة.أملالبهاسحتاجولا

أسماءوبصضالحيوانأوالانكلانأعضاءأساءمنقليلعدد-د

.المدنلاالمنتشرةالامراض

منمستةأوالاصلسريانيةمأكولاتأومركبةأدويةأسماءض!بهـ-

الفارسية.أواليوفانيةاللعتهااحدى

الشعبحضارةفيتبحثالتيالتاريخكتبمنالكثيرالىرجعنااذا:ثانيا

الكونتومؤلفاتالآراميةاللفةآدابوكتابالمنئوراللؤلؤكتابمثل،السرياني

قليليكانواالعبلكتبالمؤلفينالسريانالاعلباءأنوجدناعلرازيديفيليب

معرفةأكئرممللميلادوالثامنالخامسالقرنين!بأقدمهمفالروتالعدد

وفيلفريوسالآميديوأطناسى(م،36)الرأسعينيكلرجيوسالباحتينلدى

وقفمنول1كانصرجيولهمىان:العب!يابنالعالمويقول.طيبوثهولهثمعون

الآخرونالاعلباءأما،وضوحاتهتىاجصهبولههماطةأرسطومؤلفاتعلىالسريان

معروفة.مؤلفاتلهميذكرفلم

بيعارلهشانأولبتاسيسقامتالتيمىيونانيةجاليةأنالمعلوممن:ئالثا

،للميلادالثالثالقرنخلالوذلكبا!بورجندمدينةفيالاوسطالشرقعرلهه

ناالنظريلفتومما.السريانالنساطرةالاعلباءمنفيهالعاملينآخروكان

السريانية،الحضارةسادتهاالتى،الخصيبا)!لالمنعلقةفيالمنتشرةالبلادجصيع

الكهنوتيالعلبوبقي،الصحيةماتالخ!تقدمأخرىبيمارستاناتفيهاتعلهرلم

.الاقعلارتلكفيالساندانهصاالشعبيوالطب

انتشارعقباليونانيةالعلبيةمول!لابالريانالاطباءتعمقلقد:رابعا

والمربيةالسريانيةاللغظيئأنوبما.ال!باسير!لافيواسعاانتشاراالترجمة

الالفاندتعريبالىلجاوالذلكالمخاسيةالالفاف!ايجادفيااشرجصينتسعفالم

اسماطلقواكماالمروقبعضعلىوالباسيليئالقيفالاسمفأطلقوااليونانية

والديابيعلس!الايلاوسواسمالنباتاتض!بعلىوالبنعلافلورالطرخشقوت

.الاسراضبعضعلىوالقولتج

اسحقحنينسيماولا،انسريانوالمترجمينالاطباءض!بأعادولما

الاخطاءمنكثيراصادفواسابقاتصتالتيالترجماتفيالننلر،منهموتلاميذه
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الالفان!ببعضاستبدلواكما،عليهعتروامابمضفأعملحواوالعلعيةاللخوية

يجهلونها.كانراأصيلةعربيةألفاخلاالمعربة

والاصمصيالفراميديلفها1التيوكتبهاالعربيةاللغةمعاصالىاش!جرواذا

س!اء1علىالدالةالعربيةالالفاض!منكبيراعدداوجدنا3وغيروالدينوري

فيبماثلهمايوجدلامماوصفاتهاوأمراضياوأعضائهاوالنباتالحيوان

الىبالاضافة،بالمفرداتاللغةمذهغنىعلىيدلوتا،الاخرىاللغات

قامالتيالرحلةنضصرأنيمكنناالاساسمذاوعلى.جذورماوعصىأصالتها

كماتماما،فيهااللغةعلماءعلىتتلمذحيثالبيرةالىاسحقبنحنينبه

اليونانية.باللخةمتمكناوعادالرومبلادالىرحلحينمافعل

بو!شلابينيوجديكنلمأنهومياقولهاكلمةمنليبلاوختا!ا

،الهلالمنالخصبةالمناطقنحومتجهة،الثهامباديةبطنمنالخارجةالسامية

وكلها،متقاربةمراحلوفيواحدةبيئةسنخرجتشموبلانها،وتليذأستاق

فىتكيفهاودرجةتتناسبكانتتحضرهادرجةأنالا.متشابهةمؤملاتتحمل

الوسط.ذلكفيقغتهاالتيالزمنيةوالمدة،فيهعاشتالذيالوسط

السريانيةسيماولا،الساميةاللفاتبينحدثالذىالتنافسأما

موكماتصاما،المتعايشةاللغاتجعيعبينيحدث،!لبيمى!.أفهو،والعربية

علىاللغةقابليةكانتوكلما.والفرنسيةالانكليقيةاللغتينبينحادث

اللفةلتلككتبأكبرالمبتكرةالممانينىوالتعبيرالجديدةالالفاف!استيعاب

،ويعوتويتوالدينموحيبكائنتكونما)شبهواللغة.الانتشاروسعةالبقاء

ضصرتتستعمللماذاكالاعضاءاللفةالفاقأنكما.للاصلحدوماوالبقاء
وزالت.

حربمياسرائيل!فبيةالعسالامةتخوضهاالتىالحربانيعلموكلنا

والثقافيةالتاريخيةالدراساتالحربتهمعلامرأممومن.الجوانبش!دة

.متأخرثنالالهاننتبهولمطويلأمدمنذاسرائيللهااستع!تالتي

العقودخلالسوريةفييةالاشالبعخاتبهاقامتالتيالحفرباتدلتلقد

بل،فحسبالاخرىللحضاراتم!براتكنلمالوطنمذاأرضأنعلىالاخيرة

وبعا.الميلادقبلالشالثالالفالىتنتمىساميةاصيلةلحضاراتمقراكانت

ولغاتبخطوطنقشتتالحضاراتتلكء!عالشامدةوالرقمالاوابدأن
كنالذا،رموزمايفكأدطيستعليعمنلدينايوجدلافانه،وغربيةضرقية

علىالعولمنلتابلالهذا.ذلكعلىلمساعدتخاالاجانبالخبراءالىنلجأ

نجدأنعندئذونستطيع،اللغاتتلكقراءةلمححسنونالخبراءمنجيلايجاد

العربية.لغتنامنهانثأتالتيالكريمةالدوحةلتلكوالزمانالمكان

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللخةتعلويرفيكبيرااسهاماوالفارسيةالسريانيةاللغتاناسهمتلقد

مصاعريقتينأستينحضارةعليهماعبرتبجصرينشبيهتينوكانتا،العربية

والاغريقية.الهندية

راجيا،العاليالتعليمسياسةءنالمسؤول!السادةالاأتوجهكلهلهذا

جزءاتعدالتي،القديةوالغربيةالساميةللغاتأقساماحداثعلىلم!لا

فيتقدرلافاثةالاقساملتلكوسيكون.المالموحضارةحضارتخامنأيتجشلا

والثقافيةالتاريخيةالمؤسساتمنهماوغيرالآثار4والتراثومديرمعهدنشاطدعم

.والسلامالهامة

***
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الرحيمالرحصنانبسم

الم!اصرةالفلكيةالمعاجم

ر!بالرحيمعبدالدكتور
الارلهن

منلغةفيالملميةالمعاجمبأنايمانىعنأعربأنيجب،بدءذيبادىء

الملممنشأوااللغةصماحبةالامةبلفتاذاالاكبيرةفائدةداتتكونلااللفات

الحاجةوتزداد.المعاجممذهالىكثيرامحشاجونوالباحثونالدارسونفيصبح

الدراساتوتفم.العلومفيالاسةرقيومدىمتناسبااردياداالعلهـيةالمعاجمالى

وتقدم.المعاجموجودمنكثيراآمم-الحقيقةيمو-3الامنأمةفيالعلصية

العلماءبهايقومالتيوالبحوثالجام!اتفيتلقىالتيوالمحاضراتالدراسات

ممافىوتحددالتعابيرمنوتهذبالمصطلحاتمنتثتببانكفيلةالاعمالمذه

ومستلقماتالحاجةبحسب،تلقائياالععلبهذاتقومنفسهاومي.الالفاظ
.الجمالومراعاةالدقة

لغةميحيثمنالعربيةاللعةاستعمالعلىالمربيةالامةاتفقتولو

مختلففيتلقائياتنشأأخقتقدالمماجمبذورلوجدنا،جامماتهاكلفيدراسية

المقبولالمستوىالىالعربيةلختناتصلحتىسنواتبضعالاميوما،العلوم

.المضصارمذأفي

علىلغتخاستظلالعربيةالجامعاتجميعالىالمربيةاللفةادخالدونومن

الفنية.والمصطلحاتالعلصيةالتعابيرفيالضعفمنالآنعليهميما

يكونقد،جبارععلالحاضرةالايامفيعلميةمعاصوضعن9في!ئكولا

الوقتفيلكنه.بالعربيةالحلوميدرسونمنقلةبسببق!يلةفائ!ةفاثة،لكنهاذا

لها.تعريفاويضعالمخاسبةإلكلةعنكلميفتشاذ،لوافسهقرمقعملنفسه

التيالجامماتاحدىفيمحاضرايج!أنالىوجهدهتعبهكلبمد-جمل!قولكنه

و)مهل،جداجديداتعبيراو9جديدااصعللاحاا!هتعملقدبال!سبيةتدرس

المحقىتمبيضيعوبهذا.ةبم!انميجدمال4لاؤأجلهامنلهبالتىالكلمة

.مباءألاول

فيهاوماالجامماتصنبالقربالمعاصتوفعأنالمناسبمنكان.مناومن.

تبضوانما،الكمالمنقريبةتوفمعالتىالمعاجمتكونلنهذاوبغير
اللغويين.سنمشكورةوجهودامحاولات
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العلمفهو.النلكالا..العلومفروعجميععلىالكلاممقاويصدق

طبيعةالىراجعوذلك.اليوماكعالامنقريبمعجمفيهيوضعقدالذيالوحيد

الملم.مذا

المظعىوالمادة،النجومأسعاءعنسيكونالفلكىالمعجممنالضخمفالقسم

المنافل!عنطبفاالمعجملهاقسمهناىوسيكون.عربيأصلذاتءاس!الامقهمن

وأنواعهاالاشمةوعن،(تكنولوجيا)نقنيةمنفيهاوماتاس!علاووالمراقب

تكونلنكلهامذهولكن.الحديثةالمكتشفاتمنفيلكوغيرالعليفىوالتحليل

موالعربىالفلكيالمعجماننمداننستعليعولهذا.الممجممنالكبيرالقسم

للنشر.جاهزةمىو،موادهتيسرتعلميمعجمأول

كماالخجومأسعاءفان.السهولةبهذهالامرأنبس!حنالايجبلكننا

فياليهآلتماالىآلتحتىتطوريةبمراحلمرتقدالعربالفلكيونعرلهها

بحروفولكنالعربعرذلهاا!كتزاللاا!ساءفنجد.الحديثالغردىالفلك

لمعربيةأسماءونجد،التحويرض!بعليهاجرىقدأخرىونب،لاتينية

المربيةمنشجموهاالذيناللاتينالمترجمونبوضعهاقامبلالمربيمرفها

عربيةأسماءفهذه(7،5!اكإخزروا"!،له!4"والثعبانمح!43(دااللمسةمثل)

.الفساءبالمسيعرذ!المالنجومض!بل

بهيسترشدمعجمفيووضعهاالمتعددةالكلماتمنة!لكايواختيار

الكلمةلاختيارواح!شخصمنأكثرالىدجتاجقدآمرمو6الراصدورالفلكيون

غيرما.من؟كنرالمخاسبة

اليومالمعجمفان،المسوباتمذهتخطىبع!فلكيمعجموفعتمماواذا

العربي.العالمفييك!فلاالرصدأعمالقلةالىنظراكبيرةفائدةنايكونربما

مقالةوفهمصت،الماضيةالسنةفيالمؤتمسمذأفيألقيتهاالتيكلمتىوفي

فيهابينت،"يثالح!العسليالمالمفيالماثرالفلكحظ"عنوانتحتملحقة

وكان.العصليةوالمزاولةالعرصدحيثمنالفلكحولالدراساتركودأسباب

دليلوجودوعدمالمراقبواصشصالالمرصداقامةصعوبةالهامةالاسبابأحد

شهوربضعةقبل،والنجومالسهمماءدليل"كتابىوبظهور.الراصديىش!

الصقبة.هذهتخطواتالفلكهواةيكون،(م1981صنة؟واخرفيظهر)

شاعتقدالرصدممارسةاننبحتىالمثقفينبينينتشرالكتابيكادا!و
الله.لاذر"ا

مصجمالىيفتقرأنهسيبالمبتدىءالمربىفالراصد،أمرمنيكنومهعا

ماعلى-اليوما،وجودةالمماصرةالقلكيةفالمعاجم.بهيسترشدفلكى

-هي:أعلم
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.م-1935المعريةالكتبدار.معلوففهدلامين-الفلكيالمعجم-1

علبعته.نفذت

الاميركانية.المعلبمة.جرداقحنالمنصور-الفلكيالماموس-2

طباعته.لبنانمكتبةأعادت.م1950

عنشجمتهالذيالكتابوموالساءببدائعخاصصفيركاموس-3

.الكتابنعىفيالواردةالفلكيةبالمصطلحاتص!خوهو.موكنقجيرالد

حوالىعلىمنهماقسمكليحتوي.انجليزيوعربيعربيانجليقيقسصانوهو
.الكتابنهايةفيومو.كلمةم50

مذهوالمصطلحات.زيانبنمحمدللالهشاذ-الفلكمصطلعات-4

التي،بىالعساللسانمجلةمنعشروالسادسعشرالخامسالعددينفيمنشررة

.الرباطفيال!ربيالوطنىبير!تلاتنسيئمكاضبعنتصدر

من15العددفيالتالثالتع!يبمؤلهمراقرهالذي-الفلكمعجم-5

العربي.اللسان

.الشاكالتعريبمؤتعرأقره-العاليميل!تلايماالفلكمصططعا،ت-6

ال!ربي.اللسانمن15المدد

منها-سجمكلعن!ثيءيليوفيعا

:معلوف!دأمين-الفلكيالمعبم-ا

لفويا.أويباكانوانصا،فلكيايكنلممعلوفالاستاذأنإلعلامرمن

نأوجديةالانجليناللغةفياطلاعهسعةومن،ال!ربيالعلصىا!جعفيعضوفهو

المقدمة.فياليهيلمحماومذا.الخعلقعربيةالنجومأسهعاءمنكثيرةأسعاء

والا!ششاراتالدراسةوتابع،م1929سنةذلكعنالمجمعمجلةفيمقالافنشر

ممسآشعنبالعسمملوماتكانتوقتلها،م193،سنةون!ثرهمعجعهنرضع

-جالمقدمةنهايةفييقولنفسهومو.معدومةتكونتكادالفلكية

فلا،قبلامنوالهعلىينسجلم،العربيةفيمبتكرلكنهصفيرمؤلفهذا،و

.،(...لهيهوالنقصالغطحمرااقغرو

ال!النمسيربحففيصاروافما،الاخطاءبعمنىأخعلاءمناكتكنلمولكن

هذامدفوكان.كتابأوعالمالىفيهرأيكليسندالذيالبحاثةالمسترمثد

النجومأعساءعلىالشكيس-بمروبتهالمؤلفشعورمننلامرموكما-المحجم

العربية.صمولهأ9برازوا

الصادسالمزتمرأبحات
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يصينمنويبتدىءءالافرنجيةالهجائيةالحروفبحسبمرتبوالممجم

ومو،الايامتلكمنذدوه!ملاالملعيالنجماسمويذكر،يممارهالىالكتاب

ذلكومقابل.منهاهوالتيالجموعةاسمثمعليهيدلالذياليونانيبالحر!

تعليقا،ذلكبع!يعلئنم.(وجداذااسممنأكشرأو)بيالمس3الايكتب

المالمذاالىرأيهمسندا،صفحةنعفيبلغقدأوواحدةجصلةفييكون!ق
.الكتاباكتيأو

ا!للاعه،وسعةبحثهودقةالكاتبأمانةعلىيدلعلميابحشاالكتابفيان

محدودةفائدتلكن.النجومأسماءفيالبحثأرادلمنكبيرةفاثةذوومو

الحديث.الفلكومشابعةالعلمىالرصدأرادلمن

،تقصيرهأوالمالممذاجهدالىنىدهأنتستعليعفلانقعىمناككانواذا

و!بيكمالهيتيسرلملههو.لهمتيهمصرةنت15النىالصادرقلةالىوانعا

مذاشجمةعلىفاعتمد،ل!صوفي،والاربعينالثصانيةالكواكبصو!"كتاب

لباقيةاالآثاركشابلهيتيسرلموكذلك3ح4،حااح،!"بهاقامالتىفسيةالفرالكتاب

اعتمدوكذلك.الكتابلهذاساخوبهاقامالتىالترجمةعلىفاعتع!للبيرونى

المخلوقاتعجانبترجعةوعلىسيديلوبهاقامالتيبكالغزيجترجعةعلى

ايثيه.ميرمانبهاقامالتىوينىللقق

و!بيكماطبمتهنفذتاذ،الاسمواقفييوجدلاالكشابفان،ذلكوبع..

:جرداقحنامنصور-الفلكيالقاموس-2

فيالفلكوعلمالصاليةللرياضياتالشرتأستاذموالقاموسمذامؤلف

!شةالمطبوعالكتابغلافعلىمسجلموكما-بيروتفيالامريكيةالجاممة

مووالاصماءالمصطلحاتدراصةعلىانكبابه!اابأنونجد.م1950

المقدمة:بدايةيىيقول.دراستهاالىمعلوففي9دفعانذينفسهانسبب

وصورماومجاميعهاوالنجومالفلكعلمدرسم0190سنةخريفبدأفا"
يةالانكلينوالإصعللاحاتالالهساءبعفىحينئذنظريولفت.كوكباتهاأو

أنقلهافعرت،والواقعوالمقنعلروالنظيرالسعتمثلالمربية،منالمخقولة

.4وأرتبهاوأجممهانهاوأدو

قيصا.قاموسالناينتجن1فيهالمتخصصالمجالفيدراساتهلهاتاحتوت

القاموسهذافيأصبحوانماالنجومأسماءعلىالتركيقعلىيقصرهلافهو

علىتتكلمالكشابصفمةفيفعولفهناك.علمموحيثمنالفلكعلماقتراب

.النبوموعلىالشمسيوالنظاموالقمرالشمس
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الخرائطمنوفيهالكوكباتعنالصورمنكثيرفيهنفسهاموسوال!
الفلك.لدارسعوناأكثريجعلهما

للكوكبةكثيرةأسماءوفعفيالمعلوفاتبصهالذينفسهالاسلوبيتبعومو

!*3ر،!فكوكبة.يدعوأيهايختارأيهاالقارىءحيرةالىيؤديمماللنجمأو

الاعخة،ممسك،العنانذو،الاعنةذو:التاليةالاسعاءأمامهايضعمثلا

المملوفكانبينما.العننن،العناز،المعزصاحب،العنان!صسك

المرحلةمذهفيالعلماءنلومأننستعليعأخلنناولا.أسماءةم!مخلهاوضعقد

العربي.التراثعنوتفتيثىيحثمرحلةفهي،الكثيرةالاماءمذهوضعهمعلى
،يهمضاؤونماذلكبعديختارواأنالراصدينوللفلكيين

المملوفاليهااستندالتىتلكمنأكثراليهاأصتخ!التيالمراجعأنونجد

الاجنبيةالمراجعفييذكراليقلالهنهو.أيضامحدودةتزاللاولكنها،مصجمهفي

وجداولللبيرونيالباقيةالآثاروشجمة،ل!صوفيالكوايصوركتابترجمة

ريتشاردكتابذلكالىأضافوقد.وينيللقنالمخلوقاتوعجائب،بكأولغ

أسصاءفيالبحثعنشهيركشابومو"وحكاياتهاالنجومأسماء"عنلن1منكلي

المرحلة.تلكفيبالاجخبيةنشرتقدكانتالتيالمصادرض!بو،النجوم

وكذلكأخرىمرةالباقيةالآثاريقكرفنج!ه،العربيةالمراجعفيما9
كانأنهويبدو،للصوفيالكواكبصوروكتابللققوينيالمخلوقاتعجائب

لها.عربيةطبعاتعلىحصلقد

الامامالىخطوةجرداققاموسنمداننستطيعفاننا،أمرمنيكنومهما

الفلك.علمخدمةفي

تربمدالرحيمعبدالدكتور-السماءنعببداملعققاموس-3

تأليف،فرأنكلينةصس!ؤمل3*اح"،53*"4ح3لاكاكتابشجمتحين

فيهوكانتعامةالفلكفييبحثكتابومو،م1965سنة،موكنزجيرالد

عربيانجليزي،فلكياقاموساالكتابنهايةفيوضعت،كثنةفلتيةاصعللاحات

واضع،الكتا!فيالواردةالكلماتممانيعنفيهماأبحثانجليقيعردىوآخر
وخصسينمائتينحوالىالقاموصينسنواحدكلفيوكان.لهافلكيةت!ريفات

الواررةوبالكلعاتبالكتابخاصأنهمنالرنيعلى-فالقامولهس.تقويباكلصة

الفلك.فيالباحثللقارىءنفعذايكونتأنهالا،فيه

:زيانبنمعمدللاستاذ-انجليزيعربيفرنسي!الفلكمصطلعات-4

ا!التعريبتنسيق!كمبيصدرماالشىالعربىاللممانمجلةفيمنمضور

.16و1،المددينفي.الرباط-ال!ربىالوطن
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ويسلك.منهايشتقماغيرأساسيةكلمة1024منمؤلفالمعجموتا

يلحقهنجمايذكرحينفهو.الصحيحالعلميالبحثاسلوبزيانابنفيه

اسماءهأواسمهيذكرثمفيهاموالتيالمجموعةويذكراليونانيبالحرفباسمه

تيبتىفيوعنايته،المعجممذااعدادفيزيانابنمجهورويظهر.المربيةباللغة

زيانالاستاذابنبمحاولةاعجابيالىونظرا.والفرنسيةبالافجلب!يةالكنمات

بالحسبانيأخذماانمنهأرجوالتىالملاحظاتبعضساوردفاني،وعنايته

النهاثية.طبعتهفيالمعجميصدرعندما

كاالعصرلا،فقطالمثالصبيلعلىالتمليفاتض!بنيكرياتيفيماوساحاول

.زيانابنالاستاذوضمهالذيمج!ملافيرقمهابحسهمبكلصةكلالىمشيرا

معجمهمنفيجعل،عدةممانيالكلماتلبعضيضعزيانابنوالاشاذ

مثلا:.الفلكيةللمصعللحاتممجمالاقاموسشبهمذا

فلكي.ياغنزا،زيفان،يغزعكاول!ء،أ!53-1رقمكلصة

نب.المذذيلاوذنب2ءلمأء"ةع"ح،-232

لانالاقلعلى،المذتبذنبيشمملأنالاخيرةالكلعةفيأفضلوكنت

واصبخطرنيسةكلمةيضعأنيجبكان.مكذاتذكرهالفلكيةالكتبأكثر

بخطلهاتفسيرشكلعلى-ذلكأراداذا-الاخرىالمعانىويضع،فلامر
وضسعهالذيبالشكلفهو.اصعللاحامناكأنعلىالقارىءيدللكى،أعمغر

قاموسا.يبدوفيه

.المبوقيترجه!1،8،ط-24

الرحعنلمبد"والاربعينالثمانيةالكواكبعمور"كشابفيالعيوقان

القريب،الذنبفيالثاكالنجمومو،الاكبرالدبعمورةفيموجودالعوفي

.(الجون)الصورةفيعليهويكتب(ى)بحرفالصوفياليهويرمز،المفرزمن

منالاول-كه-الشرحفيفيكتبالكوكبةلهذهيضمهالذيالبولقيأما

.الجونمغرزهعلىالذيوموالذنبعلىالتيالثلاثة

ني.للبيروالمسموديالقانونفينفسهالشيءنبو

.بدا1الميوقكلمةيذكراننىالبيروولاالصوفيفلا

يأتيةماأذكر4والخجومالسماءدليل"و!اكتممابى

ضوئية.صنة68بمده!ا،ء،4الجونومو،الاكبرالدبابسلون
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-النجوم"كتابفيموجودفهو4،كاال!لكدمةكشرجعة(الالية)اسمأما

ألن.منكليلريتشارد"وحكاياتهاسمانها9معالى

3،*3!ء!!3.(4!سأ3ح*ءط"*4*ء!*1"!،43ءطءة*لأاط*ي!!))ع!.

اليوثباسموردتةيأتىماالنيقول،الاكبسالدبنو!سباذكروعند

باسمتشولهصرشعرفيوفلهوت.الفونهممىجداولسنالاولىالعلبعةفييبدوكما

..(ألياث)سكاليجرعنبايىونقلها.(الاخيرةالتاءعلىنقعلتان)أليوت

فينم!لاومي،أليةمنأصلهاأنكلمكاليجرويقول.الخ...ريكوليوعن

الالهمم،لهذاالمقاربةالاخرىالاسماءمنكثيراويذكر.الخاروفمؤخرة

وميراكميكارأيضابايىوساما،والحوتالحورسماماالفلكيورض!بانحتى

.وميزار

..أوجيراسالهندفيتسمىنهااالبيرونيوقال

كانج.يوهالصينفيتسمىوهي

يقولانينىلاومو،النجملهذااسماعشرينحوالىلنايذكرومكذا

.الجونمولهالنهيرالاسمان

.الكثيرةالاسعاءمذهببنالعيوقأسمنجدلاولكنا

كونيتش،بولالدكتور،النجومأمساءفيالعصرمذاحجةالىلجأفااواني
أ!ساءبينالعيوقاسمنجدلافانناالاسممذاعنالئلاثةكشبهوراجعنا
الاكبر.الدبأبسلون

الكلمة؟بهذهزيانابنالاستاذجاءأينفن

ومكذابالعسعرفهمامكذا.فقطالاعنةمعسكالفااسمالعيوقكلمةان

.(اليوث)لكلمةترجمةنضعهاأنالخطاومن.الموثوقةالمراجعكلفيمانب

يأتي:ماأمامهاريانبنيقول!،1!ل!4!-12

.بالغرابوأحيانا،الطانرالنمكلرأوبالخسرأيضاتسمى،!نمماليةكوكبة

.أخرىمجوعةعلىأطلقتلانهاالتسميةهذهاجتخابويخبخي

يذكرولا"الطانرالنصروموالصقاب"المجصوعةمذهعخوانيضعوالصوفي

.أخرىاععاء

فقط."ال!قاب"يذكرالمسعوديالقانونفيوالبيروني
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مجموعة"أذكرما"السماءبدائع"نهايةفيوضعتهالذيقاموسيوفي
.!!لعقاب

.المقابكونيثىبولعندومي

:يقولتمليقاتهفيألنولكن4الطاشالنسر"و"العقاب"ألنوعن!

-(الصيدليبمسىتركيةتكونوت)!،،3*دحملأح!الاجزجىاسمهلهئمخصاان
سمعالتيالوحيدةالحالةمىتهان:ألنويقول.الغرابباسمذكرما

المجعوعة.مذهعلىيعللقابالغساسمانفيها

كلمةتكننلوالمجموعاتالنجوملاسماءقراءاتيكثرةعلى،شخصياوأنا

معجمفيقىاتهاعندماالاالمقابلمبصوعةآخركاسمنظريلفتتقدالنراب

عليها.ألنبتعليقعثستحتىبهاالموثوقالمصادرأراجعورحت.زيانابن

يبثفهو،الموضوعمذافيالاسممذازيانيذكرابنأنيجبكانما

.القارىءذمنفيالبلبلة

زيانابنيصفهأنالخطأمن.الهممهاأوالسهى،غا!-16
يعفهأنيجبكانوف.القارىءيضيعالشعبيرفبهذا،المئزريجاوربأنه

قربهولش!ة.الصوفيبهيعفهالذيالوصمفومو،رن!مللسلاعمقبأنه

للسهاأخرىأسماءيذكروالصوفي.أبصارممبهيمشحنونالمربكانمنه
.؟3الاسمامذهأمملافلاني.والخوارن!يشووالصي!قالستامثل

.3،ء،+2!اذش!،ل!،ح3ء"4حتاا!ك!ح)!ل5(ح35-3

بينأيضايقولولكن،جيدة(مجريعنقود)الاولىةم!كلاشجصةان

موالمجريفالعنقود.كبيرفخىخعلأومذا.(مجراتعنقود)انهاجقوصين

داخلتقعلانهاالاسمبهذاوسعيت،الثريامثل،المجرةداخلفينجومتجمع

ومو،"الكرويالعنقود!،الاخرىالكلصةوبينبينهانفرقولكن،المجرة

الفاثلاثهرالتجععمذافيالنجومعدديبلغوق!،كرةلهئكلكلعلىنجومتجمع

.الاخرىالمجراتوحول،مجرتناحولتقعالكرويةوالصناقيد.يباتقس

المسلسلة.المرأةجاما،المناق-27

ثمالمسلسلةالمرأةجاماأحدها،نجممنأكثرعلىتعللقالعناقكلصة

والملاصقالاكبرالدبذتمنالاوسطالنجمهوالذيالاكبرالدبزيتاعلى

.(رالمئقأو)أرمينبالاجنبيةالآناسمهوالذي،للسها
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عثهالشرحيالصوفيولكن،العماقأسمائهفاحدالمسلسلةالمرأةجاماأما

."الارضعناق"يقول

."اليسرىالمسلسلةالمرأةرجل"والنجومالسصاءدلبلفيأ!سيهوانا

عخه:الصوفييقولهمأواليك

اختلفوالهانهم،المسلسلةالمرأةرجلعلىالذيالنير،عشرالخاسىوأما

نأآخرونورأى،الارفيعخاقصعتهأنهابر!لاعىبمغهمفروى.فيه

.بىشاوشصورةمنالغولرأسعلىالذيالنيرهوالمخاق

.القارىءتثصويثىمنيزيدالصددمذافيالمناقكلصةفاختيار

يبلغي!لاسيريمىاكبرما-يقولالكوكباتعنالحديثي!8،
متر.كيلوألفنحوقطره

أما.فيهاالمشكوكالارقامفيكرفيتستعملان،حواليأونحوكلمةان

.متراكيلو683أوميلا427يبلغفهو.ممسو!طقيلرهفانسيريسحالةفي

الصحيح؟الرقميذكرلمفلماذا

!مم!المذبح-161

الاسمويتركيست!ملهافلماذا.اللاتيخيللاسمتفسيرالمذبحكلمةان

الم!ببهعرفهاالذياسصهاان؟يذكرهولاالمجموعةلهذهالاصيلالمربي
.8المجمرة"مو

منه،جزءفهمامعاالكفتانأما.؟الميزان"موالمجوعة123-31

كله.الميؤانعلىالكفتيناسمنعللقآنعمحيحاوليس

كعاالجنوبيةالكفةوليى،الجنوبيةالزبانياسمهفجم-الميقانألفا

.ركوتمو

الشمالية.بانيالزهوالصحيحاسمه-انالميقبيتا

عندكذلكومي.فقط""رغ!عالاالك!ب!هوالمجموعةمذهاسم-200

آتيةجديدةلاسماءداعيولا.والنجومالسماءدليلوفيوالبيرونىالعوفي

.أخرىشعوبعليهاأ!للقهاصفاتمن

وفي.صحيحغير(التوأمينثوق)بأنيالهازيانبنالاسشاذووعمف

تتأوفوقنقولألاالنجوممواقععلىالفلكفينتكلمام!نعيب،الاصل
الاصغ!والكلب.وجنوبوغربومثرقشمالنقولوانما.يمماراويصينو1

تحتهاالاعمخرالكلبيرىألتوأمينالىوالنافلر.مين9التومنالجنوبالىيقع
الخطا.بتعبيرهحتىمخطىءفهو.فوقهماوليس
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كتالاتىويالسماءدليليذكرتهامكذا.الواجدهي3!"4!ح-19،

الاخركاه

عندميمكذا.الغلهورالابديةالنجومحشحاد+"!لء3،!212-3

.والنجومالسماء!ليلوفيالبيروني

ماليالانجليقيالفلكيال!الموجودهأثبتيقول3"لأع"!+،ء!ءقا-232

باسمه.فاشتهرم1682سنة

وكان،عدةقرونمنذ؟تيالمذنبمذاكانفق!.صحيحغيرمذا
.!مالي"هووصفمنأولو)كن،معروفا

النجومعلىفتعللق(الصليب)أما.الدلفينمواهاالوحي!الاسم-288

فقط.ودلتاوجاماوبيتاألفاالاربمة

التيالكلهومي.آخراصعللاحولا.فقطالبروجدائرة-34"
وفيوالنجومالسماءدليلفيواست!ملتهاالاعمعللاحلهذاالبيروؤىيستمملها

.السماءبدانع

غيرما.كلمةولا.فقطالنحتهـىق4*ب3ذ*،-330

تفمميرما:فييقولاك*!!ا!4ة*،!ل"،7!ء5ع-293

بعضعنبعفمايبتعدأنهالممعاويةالاجرامالىللنانلسينلمحبدومما

.الؤمانمركلعطمةتزيدالكوىدا!بأأنالظامرةهذهعلىفترتب

سيءفهو.الكؤنتمددمومايجهلواضعهأنعلىبلالتفسيرمقاان

قاممنأولكانالطيفيالتح!يليآبحاثنشيجةمووانما،للنافلرينيبدولا

القبيلهذامنفنيةتعريفاتوافععلىيجب.م192،سنةهايلأدوينبها
واستوعبه.الموفوعدرسقديكونأن

***

.زيانابنمعبمفيالموجودةالاخطاءعلىالامثالضربمنأكثرتافيارى

وسبب.الحصرم!بيلعلىلافقطالامثلةاععلاءسبيلعلىأنهاالاكثرتهاومع

وتىتيباالممجممذااعدادفيقليلغيرجهدالمحتأنىموالصددمذأفياصلالتى

صيغتمااذاجيدلمعجمأصاسايكونأنيمكننه1أرىاصبحتبحيثجيدا

واذا،المقصودالدقيقالمشىتععليبحيثصحيحقالصفيفيهالفنيةالتعابير

فييكتبمنلكلعنهاغنىلاالتيالآتيةبالمراجعزيانالاسشاذابنأستعانما
:الشأنمذا
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سنةمعلموع.لاصوفي-والاربعينالثانيةالكوايصوركناب-ا

الهند.الركن-آبادحيدرفيالشصافيةالممارف!انرةفيم1954

،يدةالبالآفاقدارعنبيروتلاالكشابلهداجدبةطبعةصكلدرتلكن

معلابقتصويىلانهاعليهاالاءض!ادويهـكن،الهن!علبمةعنمتقنةسرقةوهي

للاصل.

أيضا.الشمانيةالمعارفدائرة!لبعة.نيللميرو-المسوديالقانون-2

.33ء،**+ع3:"4ح،3،ه3ح!،اول!ح!"*ة!*-*.ولاا"ع-3

ح،*ول.33*ح4اس!ع"2لا3ل!آ!اط*ح+"+ح،743ع3"346ءح-،

.!عع!ا+!!ح5م-ع.مم!ول*ةآءككا6-4

المرجعوتع!،كونيتشبولالكالجيرللعالهيالاخيرةالثلاثةوالكتب

.الاخرىالمراجعبعضبينخلافاالباحثرآىانياالنهائي

**

مجمان-العاليالتعليمفيالفلكومصطلعاتالفلكمعجم-6و5
الثالت.التعريبمؤتمرأقرهما

لانهما.حقاغريباندهصا.المعجصينمذنعندالوقوفطيل9لن

لتفيمهماسلقاالمعجمارمذاسلقفف.تمبمنفيهصابذلمايساويانلا

.جارةهوايةالفلكيهويواحدعضو،يمدوكصا،فيهيكنلالذيللؤنمر

ياتي:كماالامرفنبفيهماالكلماتبدضعلىنفلرةنلقيأنيكفى

.!،4!،!اك!*برارال!

18!لم!.الفول

!!ةأاول.العلائر

نا.النولمنبالقرب(بىشاوشبيتا!يضع(المصطلحات)ا!و

مجصوعةمنالنجمهذاانالاقلعلىتدلناالفولكامنبالقربالكلصةمذهوفح
صنها،شيئايستفيدأنيشطيعلاالطالبفانالاخرىالكلصاتأسا.بىلهثاوش

مذهفهل.ذضطعربيةبحووفالافىنجيةللحروفنقلأمامهالذيلكل

المعب2ان؟ف!كيةآلاتاسماءأوصجراتأوم!سأونجوماسماءهىالا!همماء

ذالا.منأومذامنلهثعىءعلىيدلنالا
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أنهوالى،والمصعللحاتالنجومأساءفيمتفرقةاخعلاءالىوبالاضافة

واالاولالمعجمفيسواءالتنجيموهي!ءاءولد!كلمةلمشىبذكريأتيلا

3؟*كةد!كاالنجومأ!نباهمثلهامةحقانقبعضومناك.الثاليالمعجمفي

فيلذكرماوجودلا!ا!ءاكط8،!3السوداءوالثقوب!صالا!والنابضات
المعجمين.مذين

أح!مما.عربيانجليزي-قاموسانمكتبتىفي-المقارنةسبيلوعلى

منلهر.لاصماعيلالنهضةقاموسوالآخرالياسانطونلالياسالهصريالقاموس

فيفوجدت،سنهماعليهاأحصلأنيصكنالتيالفلكيةالفاثةقارنتوقد
ن9منهماتعسفالاقلعلى.السابقه!المعجمينسننفعاأكثرأنهماالحقيقة

القاموسنهايةوفي.الثورنيرموأو،الثورمجعوعةفينجمالدبىان

الفلكية،الاصعللاحاتوبعضالسصاويةالاجرامعنصفحاتتسعالصري
شيئا.منهاالمرءي!متفيد

والعلاشوالغولانبىال!ومى!،حرفيتحتنجومأربعةالمعجمينفيونجد

بالاضافةهذا!أحرفيتحتكلمة31ال!صريالقاموسئنجدبيتما.والردف

قاموسفيونب.منهاموالتيالمجوعةيذكرالنجميذكرعخدماأنهالى

نجم.كلفيهايقعالتىالمجموعةيذكرومو!اتحتكلهـة38النهضة

قراءةيوقتهللتعريبالثالتالمؤتصرأضاعلاذاالحقبقةفيأدريولا

.فاثةأيةمئيخلواناللذينالمعجمينمذين
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العربيةالعضارةليالترجمةأثو

تامرعارفلدكتورا

..واحدمدلولذاتثلاثكلمات..والتمريب،والنقل،الشرجمة

عندأما..ال!لومتاريحفيالفكريةالنهضةأو،الثقافيةالحسكةومعناما

الاممومجاراة،والحصارة؟لتطورم!ركةياصهامهمعنالتعبيرفهيالعرب

الموضوعومذا.الامةولحياة،المجتمعلبتاءأساصاالعاوآاعشمادفيالنامضة

قرأناهماولكن،والبحوثالدراساتمنكثيراودرسناهعنهأآآقىأنلناسبق

وليسى.واحدمصدرمنجاءلانه،ءز!هلاالىيوصلناول،الطريقلنايصبدلم

وبذل،الشحريعنلنامندوحةلاكانالواقعمذاوأمام.جديدأقيفيه

الواقعمنوقدنينا،الدروبأسامناتنيرأخريمصادرعلىللمثو)الجهور
والحقيقه.

رسالةانبثاققبلعالهثوا..ومتداولممروفموكما...فالعرب

بنظمهامتخلفةكانتأنهاعنهايقالاماأقل"جاهلية"فيالسمحاءالاسلام

الموروتةالقبليةبوجودماوتتحكمتسيرما..وأفكارهاومبادئهاوقوانينها

نقولماناتريلاواننا.وحضارةوروحيةوأدبومعرفةفكركلمنالخالية

أمامهاوينحسون،البخورلهايحرقونأرباباالاصناممناتخذواأقوامعن

صحرائهمفيوهم،بناتهموأدتلىيتسابقونقبائلرجالوعن..القرابين

جاعل!..والسيادةالنفوذوعلى،المياهومخاملالكلأعلىيتقاتلونالقاسية

3وجردمنهيستعدونوقانونا،مهت!يحلعاما1مبدوالغاراتالغقواتمن
وبقاء-؟

راعليناامالقنرى.الاغوارعبرنحاولأو،ب!يدامبتعندساولكن

أبخاءعقولكانتمل.ةفس!ملاالىالحاجهبامسونحنلنسألهاأنفسناال!نعود

الجوابويأتي..؟عصوساسدودة-نفوسهاوآفاق،كليامغلقةالقبائلمذه

وليؤكد:،الجوانبلينير

والو!اوالص!قالاخلاقوكرمالفضيلةعخاحرأن

ضمائر3يخاومتيقعلة،أعماقهمفيحيةكانتصفات
ودض!ي،سمييلهينيرقيمسالىمتلهفايونوكانعقل

الاسبا!لهيهيىءالذييدالبوبالدم،ألانصمانيةبالمعرفة

تارةيحعلهم..حصرويفيبامئراقلهللمقل..النورالا

لااليابسةفالثجرة.تيةمواوالظروف،ممهدةالاسباب

وتوأدذقهاستصرمهماوالحياةالنفمارةاليها،الفيتيعي!أن

كلهاالخفسوعقةء

جاتالىمذا..
ويلقحهالضياءعليه

الظلماتمنلاخروج
تكونعندهـ،يخبوو،

ومحال،الاقاحتقبل

تهعلاله.لى
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..عناصرهويستكملآقواهيستصدعندماالفكرىالتلاقحان..أجل

والشطورةفر!ملامجالفيوالسيروالسموالخيرسبيلفيويدفعهالعقليحرك

أساصاوجعلته،حياتهافياعتمدتهالمتحضرةوالامم.العلومواكتسمابوالرقي

لديعوميتها.ودعامة،لبقائها

كهوففييرقدالمرحلةتلكفيكانالعربيالمقلبأنيقينلعلىواني
..فحسبهتا!للعتبوجهتقفلالتيوالعوأئقبالنوازعالمقيدةوحيةالى

بالرسالة.والاضطلاع،الاماقوحصلوالممرفةالملمقبولمنمنعتهبل

تنممأن..عسيرومخاض،علويلانتظاربعد..ارالاتوتشاء

منالاسلامقبسفيظهر..الرويوالغيث،الفتيبالهـهدالعربيةالجزيىة

بينالعربفينقلب..الاطمئنان3ونسا،الاملنفحاتحاملاالظلامخلال

...حدودمامنأبعدالىتتعللعأخذتأنت!بثلم،كبرىأمةالىوضحاماةي!ئع

الامنينبثقلافالخور...والتملورالنوطريقفيتوقفدونماس!انرة

الفيئ.بم!الايأتيلاوالفرج،الظلامخلال

ليضفىالاجاءما،المربيةالجقيوةمذهبهاللهخعىالذيفالاسلام
الجاهلية.بدلوالحضارة-الشقاءبعدوالسمادة،الظلمةبع!الضياءعليها

آمةالصحراءأقواممنيجملأنألاأبىالمظيمالرسالةمذهبحاولوكآني

الشممس،تختمكانهالتأخذالخطىتحثالجانبمرهوبةودولة،كيانذات

المدنيةوعلم،ةفر!ملاوالحريةمشملوبايدلي!ا،العالميالمسرحعلىوتبرز

بقوةودفعهم،بى!لانفوسفيالممرلمحةجذوةأنكىالاسلامفهذا.والحضارة

.؟الصينفيكانولوالعلمأصلبواا":لهمقالعندما،العلمطلبالى

تأخذالمختلفةالعنومأخذتحتى،قرننصفسوىيمضلم،ومكذا

ينصوالعربيالعقلوأخذ..وعامتهاخاصتهاالامةمذهعقولالىطريقها

كافة.والمشوب3للاصافياوصنهلا،عذبامورداأصبحأنالىوينتجويخصب

والشعوبالعرببينوالثقافيواللغويالجنسيالامتقاج-ذلكعقزوقد
علىساعدمعا..والاختلاطوالتظربوالجوارالسكنىطرلمحقعنالمستمرية

المثلى.الامدافالىللوصولالعلريقومهد،الازدمار

طريقنافيونحن..عرضهمنبلىلاكان+..البحثالىالمدخلمذا

عليهااعتمدالتيالترجعة.فهذه.بيةس!لافيالحصارةفيالترجمةأشعنالتحدثالى

وليدةكانت..الكبىىدولتهمقياموبعدكاالمبكرةنهضتهمعهودفيالمرب

عليهافرضتوالسياسيةالاجتماعيةوأحوالها،الحياةفيفواقصها،الحاجة

مضعارفيالمالفةالاممعقولانتاجعلىوالوقوف،الممرفةمنللتزودالسمي
افترضناأنصحاذا-ةيب!علاالمكتبةأن-نيلكالىمضافا..والآدابالعلوم
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يمكنماكلومنكاوالممارفال!لومأسفاركلمنخاليةكانت-المكتبةمذهوجود

اليه.والدارممينالمتعلمينحاجةيلبيأن

اعصالمنقسطباكبرأسهمالاولالمباسىالعصرأن..يعلمكلنا
لنابدلا،الامورهذهفيوالتفصيلالدخولقبلولكن..والتمربالترجعة

القالية:الوقائعتطالمناحيث..الععرمذا!بلماالىال!ودةمن

فكرعربيأوليع!،سفيانأبيبىمعاويةبنيزيدبنهـخالدان
فيللترجمةالاصاسيالحجراتوافعأو،الاولالمؤ!سىموبلبالتعريب

؟نقولأنالانصافومن..بيس!لاالعالم

منوأبقىأصمىنظرنالهاهى!ولةوللممرفةللعلميقيماناستعلاعانه

زائلة.والثانية،خ!لدةذالاولى..وأجدادهآباؤهسادماالتىالدولة

يخ:لتارايذكرو

الىوالفلكيةوالعلبيةالفلسفيةسنلكتبالكثيرينقلأناستطاعأنه

الاستفادةحقوالدارسينللمهتمينوأباح،خ!صةاماكنياه!فوو،المربية

فييقيمونكانواالذيناليونانالمترجمهنبمضدمثقالىواستفم..منها

كما،والكيصياءوالفلكالطبفيالكتببعفىشجصةبهموأناط،معر

القبطية.اللغةالىشجمتقدكانتالتيالكفبمضلترجمةبفيرهماستمان

الكيمياءفيالكفبعضنقلالذي4القدجاسطفان"لهترجمواالقينومن

الفارسية.عنالكتببعضترجمالذي8سالمبنجبلة"و،اليونانيةعن

الذيالعلبمل!هليصباكاننفسهخالداان..بالذكرالجديىومن

"مريانوس"الراهبمنت!لمهاالتىوبالكيصياء"النحوييحيى"علىدرسه

،الكيصياءبعلمخلفهاالتىالكثرةالرسائلالقولمذايعزز..الصريانى

الصحيفة"و"الحرأرات"كتابومنها،العلممذافيباعهطولعلىتلومي

.الكيمياءعلمفيعمهلابن"الوصية"و"والصغرىالكبرى

منعددبترجمةأمر،الخلافةكرسىألى"العزيزبنعصو"جاءام!نعو

انطاكيةمعه!علىكبرىاصطلاحاتأوخلكما"أعينبنلامرن"الطبكتب

..الممهدهذافيالعربيةالىالكتبترجصةمهمةالملاءببعضوأناط،ال!لمي

عنالكتببمضبترجصةأمرفقد،الملكعبدبنمشامالخليفةنجعلوهكذا

."السالهمانيين"تاريخومنهآ،الفارسية

:القولعلىيحملنامذاوكل

الاموية،الدولةبمهدبدأتالمربيةالىالاجنبيةاللغاتمنالترجعةان
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وفلروف،سياسيةأمورذلكصببيكونوقد،وضي!ةمحدودةفللتولكنها

التىالكتباسماءالتاريخيغفلأنالاسفدواعىلمنوانه."ملائمةغير
أسهمواالذينالمترجصينأسماءذكروردحينعلى،المه!ذلكفيترجمت

وجندوا،يةالاموالدولةسقوطبعدبغدادالىذمبوأكثرمم،الترجعةباعمال

عندتقفلاالملمرسالةأنأعينمفصبواضينبالترجمةللاصهامنفسهم1

:مؤلاءومن..والزمفيةالممياسيةالظروففوقوأها،الدولأوالاشخاص

يز.المقعبدبنعمرللخليفةسماصراوكان،الطبيب"ماسجويه"

ومهندسا!لبيباوكان،بعلبكفيول!،الاصليونانىومو"لوقابنوقسطا"

الدمشقي"عتمانأبو"و.واليونانيةوالكلصريانيةالعربيةيجيدومشرحصا
ماجوهبنبازرو!و،الناعمةبابن"الممىوف"الحعصيالمسيحعب!"و

الاخيروتا"يدا!غبلااسحقبنحنين"و؟ملالينملال"و"الحمصى
بمدالعراقذهـاكصيدلانياوالدهوكان،العراقفيالحيرةنصارىمن

ونيمبعنهاخشلفكأ،!ماسويهبنحنا"عندوعمل،الامويةالدولةسقوط

اليونانيةل!غاتباجادتهعرفوقدكااليونانيةتعلمثالرومبلادالى
وال!ربية.والسريانيةوالفارسية

:نذكرهأنيجبومما

خلفهوقد،الحكصةلدارمديىاالمتوكلالمب!سيالخليفةب!هدأصمبحأنه

الحسنبنحبيش":أيضاومنهم.."حنينبناسحئ!ابخهموتبعد

."لوقابنقسطا"تلاميذنجب9منويمد،،الاعسم

..الاموىالمهدياات

ذكر:علىأجمت

التاريخيةفالمصادر،المبا!سيالعهدفيأما

،النجومبأحكاموعمل،المنجمينقربمنأولالمنصورالمباسىالخليفةان

بنعلي"و!المنجماريالفننابىاميم"و"المجوسىنوبخت"يعاونهوكان

فقي.معراعيهعلىالترجمةبابفشحعباسيخليفةأولأنهكعا.4موس
ومجسطي،المنطنئفيأرسطووكتاب!ودمنةكليلة"كتابترجصةتمتعهده

أنهبالذكريرالح!ومن.اليونانيةنىوأقليدسوأرثاطيقي،لبطليموس"

متماصه،االافلالماوايلكواوحركاتلنجوموا"لهيئة"اعلمفيتبحثلتيالكتباولىا

يقوموكان،واليونانيةوالهخديةالفارسيةعنمخهاعددأكبربترجمةفاص

علىالواسعباعللا!معرفواالذين"الصابئة!فرقةمناسصخدمهمعلصاءبذلك

.والنجومالفلكعلمفيالكلدانيينورثةبآنهموكاالملمهذا

بنجورجيمسهـ"148!منةأمشدعىأنهالخليفةمذاعنالمعروفومن

،ةالنساطسصنموو!بورياجف"بيصارشانأطباءكبير(،بختيشوعبنيلجبر
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الكتبمنعددأكبوشجمةذلكعلىعلاوةبهوأناط،الخاصعلبيبهوجعله

بترجمةوولجه،فاستخدمه"البطريقيحيى"اممليعهـدهوقي،اليونانية

بروذكرالعبفي"جالينوس.و"أبقراط"كتبمنعددأكبس

عدادممفيكانالعلماءمنجعاعةالهن!منعليههـوفد154سنةفيانه

المأمونفكلفه،السنسكريتيةاللفةفيكتابوله،المتفوتهيئالفلكعلعاءأحد

ابىاميم"أمرأنبع!،الكواكبحركاتحسمابفيأعملا!نهواتخذ،باختعاره

بية.العرالىبتسجمته!اريالفق

التيالحكمةدارفيتهادافىوحعرت،الترجمةنشطتالسشي!عهدوفي

ومترجموماومخصصاقهاانيتهاميننلهاحكوميةمؤسسةالىالمهدنيلكيىتحولت

ماسويه4بنيوحنا"عليهايشرفوكان،الرومبلأرمنجاءوأكثرهم،وكتا؟ها

الجديوومن"يسابورجند!فييسملكانالذيالمشهورالنسعلوريالعلبييب

عليهااستولىالتىخاصةوالطبيةالعليةالكتبترجةبهأنيطانهبالذكر

بالترجمةأسيمواالذينومن.الروموبلادوعصوريةةأنقىفتحهمعندالعرب

من!جورجيس!وال!هوكان"بختيشوعبنجبريل"يضا1الرشيدعهدفي

ذكرنا.كماالمنصورعاصرواالذين

5*
التعريببحركةالرمثيدوزراء،البرامكة"سهام1نخفلألاويجب..مذا

لذلك،بيةالعساثبلأدقيالقارسيهالئقافةتعميممبادنهممنكانفهؤلاء..

..المربيةالىالنفيسةالغارسيةالذخ!ئربنقلوأمروأ،الترجصةضجموا

ذكر:وقد

لهيترجمانالاسكندريةبعلريركالىعللبالبرمكىخالدبنيحيىأن

نأ"نوبختبنبالفضلءغط1كقا-الروميةعنالزراعةموضوعفيكتابا

الفارسية.الكتبمنممكنعددأكبريترجم

بنمحمد!:الفارسيالتراثلخقلاسشخدمهمالذيبنالمترجينأبررومن

مو!همى"و"مرراشاهبنبهرام"و!شامويهبنزادويه"و7البرمكىجهم

خزانةعلىالقيم،ستتم"و"الفرخانعمربن"و"الكسرويعيسابن

،الشجماتبمراجعةمهصتهحموتالذي"هرونبنسهل"و،الحكمةداركتب

يونس!بنمتى"مؤلاءعدادفيوبخل،للاصلومعلابقتهاصحتهامنوالشأكد

."زرعةبنعيممى"و"الخمار"و4التكريتيعديبنيحيى"و

فعنها:قىجصتالتيالكتبأما

جاويدانوكتاب،سابورابنهالىبابكأزدشيروعهد،جمهربزرأمثال

أعملومو،أفسانهمزاروكتاب،الاخلاقومكارمالآدابصنوففي..خرر

وليلة.ليلةآلفأصولمن
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تص!اليخديالفكربين!ا،والعقلوالراقعالمادياتالىوالميل،والتعليل

والزمدالعاطفةمنالقريبوالخيالىوالتصويريالشعريوبالطابع،بالتامل

كاهاالشقافاتلاسشيمابالاكبركالوعاءفكانالفارلهميالفكرأما.والتصوف

.وللشعورللخيالوتحريكاعاطفةأرقميحيثمنالهنديةالافكارالىالميلمه

:بنشيدأنيجبومصا

ولولامم،ثقافاتمنعليهحصلواماكلفيللصريانمدينونالمربان

ومعامد.مكتباتلهمكانتولا،الضخمالتراثمذاتآسيساستطاعوألما

ذكرماالىنتطرقوعندما،والشمليمالترجمةفيكبيرااسهاماأسهمتفالمعامد

زك!رممنمهصاامرفىكانالذياالا!محخدريةممه!!مةالمفنينضع...

المعهدمذامنجعلوا-معرعلىالعر!استولىوحينما..الالهمسلامقبلالعلم

أمامانهارتان!لبثلمالاسكندريةولكن..المربالىالعلوملنقلمنطلقا
وبعد،البيزنطيةالدولةعنانفصلتأنبعدسيماولا-المستصةالحروب

العلبيصيمنن،5الوضعمذاوفي..الامويةللدولةعاعممةد!شسقأصبحتأن

الصريانية.اللغةأملهيتكلممكاني1الىأو،الشرقالىنشاطهاينتقلأن

فاعمبحت،فيالعقعمدبنبهكلمرالخليفةب!هدبأنطاكيةالحقتجخيرا9و

مركز-نطيةوالبيقالعربية-الامبراطوريتينحدودعلىالواقعةالمدينةمذه

الحصولمنالعربتمكنفيلكمنوبالرغم،واليونانالمربيتناز!ا،ثقل

تراثهم.الىوأضافومافترجموما،والمخعلوطاتالمصماررمنالكثيرعلى

-الامواز-ناش!زوخفيمدينةمىو"جنديحسابور!معه!نلكبمدويأتي
اخرجهمالذثناليوناناثفلاسفةفيهاسكن1وبنآمالهممابورأنوالمع!وف

وأحياناالصريانيةباللغةالبونانيةيعلمونكانواومؤلاء.."جوستنيان"

حتىازدمارماعلىالمدرسةمذهاستمرتوقد.4القدبصالفارسيةأي-بالفهلوية

اليونانيةالكتبمنعددأكبرلمقلكبيرمركزالىتحولتثمالمباسيينايام

العربية.الى

بينما"الزمامنمقربةعلىالاعلىالمراقفيالواق!ة؟حران"أما

ب!لمالايهتمونيكوتواولم،ا)نجومعبدةالصابثةمنكانوافاملها،"النهرين

،الخطاببنعمرالخليفةبعهدفتحتأنهاالممروفلأوسن..والرياضياتالفلك

طريقعنثم،اولاليةالاسكندرطريقءناليهاانتقلتاليونانيةالحضارةوأن
الترج!ةمنوافربقسطالاضعللاعمهمةلهامهدمذاوكل،ثانياانعلاكية

العربية.الى

النهوينبينماومي،أورفهباسمتعرفالتي-الرمامعهدوهناك

التركية.الارافىفيمىوالآنالخعلاببنعموبعهدفتحتوقد،أيضا
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ومي"نيميبين"سعهد..الفكريبالنشاطأ!ممهمتالتيالمعامدومن
وبجوار،التركيهالاراضىفمنجعجغنهرعلىالنهرينبيرماتقعمدينة

أساتذتهكانالذي"قنسرين"معهديأتيوبع!ه..السوريةالقامشلىررينة

..السريانيةالىاليؤ+نيالتراتقىجمةكلويشوافرون،اللاموتيملون

والهنديةالفارسيةالثقافةتصديرمهمتهكانتالمركروبذا"بلخ"ممهدثم

المديخةمذهفيموجوداكانالبوذي!نوبهار"ممب!أنعلناومتى،المربالى

الهندسه.المعافهالىبالنسبهدودلهاأنعلمهكانمهمهأىأدركنا

..بهامرتالتيوالمراحل،التعريبحركةعنالمبسطضالعسمذابعد

الىالمربيةمنالترجعةحركةوهو،آخرموضوعالىانتقلانعليلزاساأرى

الآتي:بالتساؤلحديثىوأستهل..الاخرىاللغات

باشيعابهم،ةي!لعااالانتصاراتمذهحققواأنبع!المرباستطاعمل
الىيتحولواأن،والهفالفرسوآداب،اليونانيةالفمسفةمنالاكبسءالبن

للثقافة؟مصدرين

م!يناكتاباتسعيولا،لناتوفحلاأيديناييالتيالتاريحيةالمصادر

ففي..لهميناابنوفاةمنقرنقرابةبع!الاأخرىلنةالىالعربيةمنترص

الحصولبرنامجهامنكارفكريةحركةأوروبافيانبثقتالوسعلىونالقسخلال

اللاقينيةالىفشرجصوه"الشفاء"كتابسيماولا،العبقريمذا!ؤلفاتعلى

مرحلتين:على

بع!:والثانية..للصيلادعهمثرالثانىالقرنمنالثاجىالنصففي:الاولى

.عاممئة

وعدوه"ايساغرجى"ترجصواالمرحلةتلكفيأنهمبالذكرالجديىومن

أولها..مراخلعلى!الطبيعيات"كتابشجصواكعاأرسطوتاليفمنخطا

جقأين،في!الالهيات"ئم،النفسعلمفيوالسادسوالثانىالاولالقسم
منجقءااليهاذلكبعدوأضافوا..الاخرىالاجزاءشجعةأكملواوأخيرا

كتابعلىحصلواانهمكما،الصفيرةالرسائلودعض،والاشاراتالنجاة

مبكر.عهدفيالطبفي"القانون"

بحركةماشبهاشبيهةاللاتينبةالىةيب!علامنالترجمةحركةكانتلقد

لمأنهالوافحومن..الاولىعهودمافيالعربيةالىاليونانيةمنالحرجة

تعريفكلمن"!ليةحرفيةترجمةظلتبل،والاتقاىالاجادةليايتوالهر

ترجعوافاللاتين..وللاععللاحاتللنصوصأيضماحأو،للرموزتفضيرأو

.الاولالمقاموالطبالفلسفةوأععلوا،أيضاالعبريةوعناليونانيةنىآيضا
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..1كئرلالغتينيعرفونالمترجونوكان.بامتمامهميحطفلمالادبأما

منعددافانشؤوا،الخقصعنيسشعيضواأناخيراارادواأنهميبدوولكن

فكانت.المشرجمينسنعددأكبروافراج-الاجنبيةاللناتلتعليمدما!ملا

عشرالشالثالقرنفيازدمرالمعه!اوت..صقليةني"بالرم!و،علليطلة

شوحأنفىىوقد..العرببالمفكرينالوصلصلةوأصبح،للصيلاد
فيه.ت!جشأرممطوعلىرشدابن

فياعتمدواالاوروبيينأنومي..اليهاالاشارةمنبلاناحيةو"ناك

اقتحمعخدماذلكجليوقد..اليهمونسبهـتهاالفسرقةعلىالمرحلةتلك

أسسمهاالتىالشامعلرابلسفي!الصلمدار"هـمكتبة4لا2شةالصليبيون

مختلففيمجلدألفوخسينمائةتضموكانت،"الفاطميعماربنعلي"

تصرففيووضمتاوروباالىنقلتالمجلداتومذه..والآدابوالفنونالصلوم

الاشارةدون،اليونانيةمنالمتفرعةاللغاتالىمنهاكبيرعددوشجم،العلماء

ة4باريغاستون"قال19وضوع1،ذموحول..مؤلفيهاوأسعاءمصادرماالى

الاوروبيونبهاجاءأوربافيانششرتالتىال!ربيةوال!!القصصأغلبان

سورية.طريقعنأو،اسبانياطريقعناما،المربيةالبلادمن

:"ينانر.وقال

والحكموالرؤاياتالقصةفنالعربسناستفادتأوروباأن4بالمسلممن

انتشاراالوسعلىالقرونيخاتنتشركاتتالادبيةالاعصالمذهومثل..والامشال

مراكثىاوادبفأورمشقفيأوالقامرةفير!صيكتا!أيفكان...سريعا

.قصيرةة!مفيوروماوكولونيهيصبارادباءيعرفه

التيالكتبالعربيةعنترجمواالاسبانان:اليهالاشارةيجبومما

العربالعنماءبذلكوقامخاصةوالعلبوالرياضياتالفلسفةفيتبحت
ذكر:و.نلسيوونلاا

أوفدهانبعدالممثرقالىجاء"المجريطى"الكبيرالاونلسيالرياضيان

فوضمها،النادرةال!ربيةالكشبمنمجموعةحقيبتهوفيوعاد،الاصبان

نمسببعضهمانحض،الجامعةورسالةالصفااخوانرلهمائلومنها،بتعرفهم

ندريولا..الاندلسالىأدخلهامنأولانهحيثمناليهصطأالرسالةهذه

أولا؟أجنبيةلغةالىشجمتقدالرسالةمذهكانتمااذا

تطلعواالعلائفةمذهفعلصاء..الهمصريانيةعنيقال،اللاتينييةعنيقالوما

والامتمامالمنايةفأولومصا،الفارابيشكهماوالى،الخصبسيناابنانتاجالى

بأنالراسخةعقيدتهمعلىمعتم!ينالصريانيةالىترجمتهاعلىوأقبلوا،الزاث

-86-
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الىتجنحاليوفانيةالفلسفةبيخا،بالثهالمعللقالايمانتمثلالمصادرمذه

المعدني"اون،سينابابنتأثرواالذينالسريانالملماءومن..الوثنية

المعدنيابنأنبمذكرفقد..وغيره4ال!بريابن"و،انعلاكيةبعلريىك

وخمسةمائةفيفجاءتشراسينالابن،العل!رسالة"السريانيةالىترص

.والتخبيهاتالاضاراتالمبريابنترصكما،بيشاوعشرين

-":فؤكدأننستطيعاذن

للعلوممصدرةأمةعمبحوا9للهجرةالخامسالقرنمطلعمنذ،المربأن

عناصراستكملتتالفكريةدولشهمكانتالوقتمذاوفي..وللحضارة
رأسعلىوالسير،الذروةالىالوعولعلىساعدتهاالتيومؤملاتها،يقظتهـا

.الكبرىالحضاريةالامم

***
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ذكر:و

وأمداه،ودمنةكليلةكتابال!ربىالشعرالىنقلالحعيدعبدبنأبانأن

نقلكصا،بيتالفعرباربعةجاءد!و،البرمكىيحيىبنجعفرالى

.انمنروأنووسيرةأردشيرسيرةبيالعسالشعرألى

دائرتها،اتسمتبل،جمةالتسحركةتنوقفلمالمأمونالخليفةووولها

الهشداضلباءسنعددباستفامتهدهاصتهلوقد،الهن!تواثلتشملوامتدت

ترجمةمهمةاليهمأوكلنفسهالوقتوفي،الكبيربفدادبيمارستانفيللعمل

خ!رجالىعدةبشاتأرسلكما.الصربيةالىالهنديةوالادبيةالعلميةالكتب
والمصادر،النادرةال!لشراء"ماسويهبنيوحنا"رأسهاوعلى،العراق

وذكر:.القية

قبرعى4"جزيرةمنالنادرةالكتبمنالكثناستحضارمنتمكنأفه

حاعاليهأرسلهاالكتبمذهض!بو،سريةمكتباتفيمحفوفلةكانتالتي
نة.اله!المأمونكلوقععندماقبرص

يجيدوكان4البطريقبنيحيى":فهمعهدهفيالمترجصينأبرزأما

،لافلاطونطيماوسقصةترجمالعالمومذااليوناقيالىبالاضافةاللاتينية

وكتاب،للاسكندروضعهالذيالاصرارولهسر،لارسعلوالنفمىعلمومختصر

أما.الحيوانعلوفي،العلويةالآثارفيأخرىوكتبا،لجالينوسالترياق

لارسطو.الاغاليطكشاباليونانيةعنشجمفقد"ناعمةبنالمسيحعبد"

الصابئةعاصمةحرانالىانعلاكيةمكتبةفيماكلنقلتمالمتوكلعهـدوفي

يديرماكانالمدرسةومذه،والرياضيينالفلكعلماءتضمبأجهاالمعروفة
ونقلوا،الشسجمةبحركةأسهعواومؤلاء،وتلاميذهولاده9و"قره!نثابت.

بمداصبحتالتىوالفنونوالآدابالملوممختلففيالكتباقومالعربيةالى

مذا(،قرةبنثابت"و.والمكمتنصريةالنظاميةالمدرصةمتبتىنواةذلك

قبلاليهوقربهصديقاالمشض!فاتخذه،بفادالىارتحلثم،حرانفيولد

باللغةةعمم!اولاوممرفق،الشجمةلهابتفوقهمشهوراوكان،خليفةيصبحأن

لاكبرومترجما،للمقتدرطبيياأعمبحالذي،سنان"ابنهوكذلك،العربية

.المفي!ةالكشبمنعدد

أمامبعامةالمجالأفسحتتلكالتعريبحركةان
رسعلوول،وجالينوس،وأبقساع!أفلاطوننتاجاعلىللوقوفالعربالدارسين

.والآدابوالشمسالتاريخفيوفارسالهفدعلماءقرائحأنتجتهوما،الفدسفية

:الاشارةمنلنابدولا
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تفهمفيكثيرةصعوباتنو!جيكانواالازمنةتلكفيالمربالملماءأنالى

الهـظمىالحالاتفيكافتالتىالملميةوالاصطلاحات،اليونانيةالفلسفةرموز

سشلففي،ا!ربيهاالىتترجمثمثاكةلغةالىوربما،أحرىالىلغةمنتنقل

الدالوالمعنىوالمحصلالتوضيهحمنوخ!لية،حرفية"تاتيالعلريقةمذه

:"نالينو"يقولمذاوفي..عليها

حرفية،ترجمةيترجعون،الملومفيضعافاكانواالمترجمينبعضان
الترجماتبعضفانلهذأ..يتسجصونمامعنىأويتوجصونمايفهعواأندون

الا!ممبابمنكانمذاولعل..لهفاو-ريغوبعضها،للقص!وافيةتاتيكانت

يتفادوالكى،الاخرىاللغاتتعلمالىالمبرزثنالعلماءبعضدفعتالت!
ابنفبعضنقرأحينفنحن...الاصليةبلضتهاا)كتبويقرؤوا،الاغلاط

ونيى،اليونانيةوالكلمادتالاصطلاحاتبمضفيهانجدةفس!فلاوالعلبفيسينا

نأعلىيدل!م..بيةالعسفيمعانيهاعلىبلوسا،يقابلهاماجانبهاالى

وجامعةففيرسائلهمالمفا"!اخرانفيلكالىسبقهوق!،باللنتينبارعاكانمؤلفها

كتابفيأما..بالعربيةومدلولاتهاوفارسيةنيةناثوببرا!توألفاظتوج!ئلهمرسا

الفارسيةوالاصعللاحاتالرموزبمضفتظهو!العقلراحة"؟الكرمافي"

:القولنستطيعفيلكفوءوعلى..والعبرية

الصريانية،ءنكانتالمبكرةعصورمافيةيب!علاالىالترجعاتأكثران

اللفةضقيقةالاالايامسنيومفيكانتماوالهـكربانية.ةرث!ابماليونانيةلا

سبقتالعصورأقدمومن!وتاريخهامرأحلهاجميع!االلغةفهذه...العربية

أمامهاقكونوعندما،اليونانية!مياولاالمعرفةبنابيععلىالوقوففيغبرما

المبرية.عنتؤخذكالأتالهاالترجعاتفانومغمضاتصموبات

والعلومالفلسفيةالكتبقراءةعلىألاقبالفان-.أمرمنيكنومهما

الكتببهذهالاسشعاضةالىوتطلعاميلاأكثرالمر!ىالعقلجملآالاخرى

..والمئقفينالدارسينمجتع!اتعلىشعلغىكانتالتىالدينيةالكتبءن

أوجدمعا،جديدةودعائمألههمسىعلىالعرويحةالفكريةالنهضتقامتومكذا

متعددةفلسفيةمذامبوفلهورالآراءفيوالتنافىض،الفكريالانقساممنجوا

عاملاكانبلالاسلامصالحفييبهنلممذال؟و،الابعادومختلفة،الامداف

رحابه.الىغريبةعناصروتسرب،الضقةاشاعةعلى

الوومن

او،اليوناني

أنهمتذكرلم

..اليوفانية

ذفوسهم،في

الادبعنن!ضتيمستهلقيعزفواالمربالعلماءأن..اضح
التاريخيةفالمصارر..فقطوالحكمةوالمنعلئالفلسفةستساغوا

عنشعريةملحمةأوأدبأوتاريخأيالمربيةالىترجصوا

تأثيراأكأركانأنهولمحبدو،وفارسالهندعنكلهفيلكأخذوادل

والتحليلبالعمئامشازاليونانيفالفكر..ئمعورممالىوآقرب

السادسمرالموأبحات-81-
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العديثةالعربيةالنهضةفيالترجمةأثر

جعافريدالاستاذ

-ا-

:نوعانومي،أخرىالىلغةسنالكلامنقل:لغةالسرجمة

لفتنا.الىبيةالعسغيراللغاتمنالضقلوموةالتعريب-

.أخرىلغاتالىالمربيةاللفةمنالنقلوهو:والتعجيم-

المترجملان،بالادبالشبهقريبالفكريالنمضاطأنواعمننوعوالترجمة

نتاجهعا.شقديمفيالم!نشركةأداتهعاهىالتيباللضةيتماملانانماوالاديب

فيوسيرهونهضفالمجتمعمذايتظةيعنيمامجتمعفيالترجمةووجور،

تقيمأ!هاذلك.والانحطاطبالتدم!ورتيرايعدهـوفقدانهاالتقدمطريق

والودالقربىصلاتتدعيمشانهمنالذيالالتقاءساسه1إلاممبينج!را

وتخل،والآدابوالمعارفالصلومفيالانسافيةشاثتنقللانها،البشربين

منتعسفهالمحيويةعليص،يممفيج!باايقاعااليهاالمنقولاللنةعلى

قبل.

نتذكرانيكفى،منهاالمتقدسةحتى،3الاتدركهاالتىأم!يتهافللترجة

ثلثىأننتبينألديمقرا!ليةالمانياعناحصاءفمن،بهاالم!طورة3الاعخاية

عنلليونسكونشرةومئ،مترجمةكشباكانت،ماعامفي،المنشورةالكتب

منهاكان،كتاب000.460انعامفيلكقينشرأنهأيضانشمرف1966عام

بالمائة.تسعةالرقمبذلكالمترجمةالكشبنسبةوبلفتمشرجما،مؤلنا39،6م.

-2-

ننممالتيفالحضارة،البشريةتاريخفيكبيرااسهاماا)قرجصةاسهصت

يتمولم،المتنوعةحضاراتياوتلاقح،المختلفة3الالقاءثمرةاليومبظلالها

الخضارةأنثبتفلقد.الترجةيقعلسعنالااللقاءفيلكولا،التلاقحمذا.

وفي،(الرافدينبينوماالشاموبلادمعر)العربيةبلادنافيت!لوا!نا

بع!تحولتثم،كريتطريقعناليونانالىافتقلتثم،والهخدالصين

النهضةعرد!بأورباالىثانيةعادتئم،الاسلامبعدالعربالىمذا

طريقعنيتمانعاوالغربالثرقبينمذاالحضارةانتقالكان...الحديشة
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المسقيةالحضارةانتغاراسبلواضحةممرفةنعرفلاكناوانا.للاالترجصة

شاثالاسلامبعدالمربنقلكيفوافحةم!رفةنعرففاننا،اليونانالى
الترجعةحركةعنتتحدتالقديمةفكتبنا.بهااتعلواالتيالقديةالأمم

ومن،ازدمارماعواملميوما،وازرمرتتطورتوكمفبدأتمتى:مذه

اليونانيةاللغاتعنالنقلةاسماءكذلكفر!نو،عليهاح!بواالذينمم

فيمناولسنا.نقلتالتيالكتبأسماءكذلكونعرفوالهنديةوالفارسية

آحر،موضوعفذلك،العبالهميرع!لافيالترجصةحركةعنالحديثمصرض
رع!لافيبدأتانماجةالتسحركةأناكموجزةاشأر!نشيرأرحسبنا

العباسيين،الخلفاءمنبتشجيع،تلاهالذيالعصرفيوازدمرت،الاموي

الحكمة(ببيت)ينومذكس،والمأمونوالرشيدالمنصورمنهمبألذكرونغعى

...المختلفةالكشبلترجمةومركزاكاجامعةومدرت،خخعةمكتبةكانالذي

فف:مذهالترجمةحركةعالياقومو!قدالناريخعلماءأنالىفىلكوفنعير
منالرغمعلىفاجدادتا،الاممثقافاتمنالعرباتخذهالذىالموقفأكبووا

الاممعلىالتتلمذعنقطيتورعوالم،القوة.مركزوفي،الفاتحينكونهم

تاريخ)كشابهفي(لوكلير)المؤرخسجلكصا،بذلكفحققوا،غلبوماالتي

ن)للعربكانفاذا،ئانياوافهمانية،أولاعربيةمفخرة(بيس!لاالعلب

لان،المربفمبماتعتزأنالانسانيةعلىفان،مذابموقفهميفخروا

فكانوا!،اولاعلريقهمعناليونانيةالحضارةتعىفانعاالاوربيالغرب
.جالفالاغريقيالتراثالىالعورةالىودعوه،بهااهتمامهأثارواالذين

بدأتالتياللاتينيةاللغةالىال!ربىاثالشسالترجمةحركةنعستفىلك

التي(طليعللة)مدينةكذلكونحرف،واصبانياصقليةفيالوسطىالمصورفي
اللفةكتبمنيطلبهمالنقلخ!عمةمدرسةالاسبانالملوكأحدفيهاأنشأ

والبارزالتأثبرلهكان،ضخمشاثالعىبيةعنتىجمومكذا..المربية

النهضةبذلكفحققت،الحديثةالعصورالى،الوسعلىال!صورمنأورباانتقال

مصداقالنجدواننا،مصادرماأممال!ربيةالحضارةكانتالتيالاوربية

وعنوانه:،العربيةباللغةةأوله!ا،مؤخراصدراماصينكتابينفيالمقولةلهذه

وعنوانهيةالانكليقباللغةوالثانى،الاوربيةالنهضةفيوالاسلامالعربأش

النهضةمصدركاالعربيةالحضارةعبقرية
"حله!ة*33ء!ك!اكةح7أ)ذص،آ!ى!ح!ولء3آه.س!*كعهم!!!مح!

فياوجهاالاسلامد!بالمربيةحضارتناتبلغأنالحضارةسنةواقشضت

،الوقوففيمذابمدتاخذثم،الهجريةوالسادسوالخامسالرابعالقرون

وللغزوات،الاعاصأيديالىلانتقالهاالسلطةابر!لافقد)نبعدالانحداروفي

معالشبومن،المفولمعالشرقمنالمربىالوطنلهاتمرضالتيالاحخبية
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،والمدنالمدارسودصت،التراثكشبأحرقتالتىواتالغشتلك،الفرفجة

علريقها.فيوالرعبالدماروزرعت

اجترارمنفيهامابكلالانحدارعصوروعاضواأمجادممعلىالمربونام

بعدأورباالىانتقلتالتيالحضمارةمناحيعنوبب،تبيدوعدم،للعاضي

في،يثةالح!الحفارةمع،للمربجديدلقاغأولوكان...نهضتهاعر

الذيالواقعتخلفليروا،وم!افعهنابليورأصواتعلىاستفاقوافلقد،مصر

.شيءكلفيالمتتدميناةالغقمؤلاءعن3وتاخر،بهميحيط

فهز،والانبعاثاليقظةئرارةأيمسل،العرببعالدامىاللقاءمدا

ولف..بهماللائقةمكانتهمامشادةالىوتعللمواواستفاقوا،رؤوسهمالمرب
نيالسيربعدالاتخلا،الحضارةوالى،الحياةالىالعودةأنلهمتمين

طريقن:

الوافدةالحضارةمنوالاغتراف،أيامهأزمىفيالمرلىىالترات.احياء.

حلب،وفي،لبنانوفي،مصرفيالحديشةالمربيةالنهضةبدأتوهكذا
حضارياالمتقدمةبأورباوقتصل،اولاالمربىالتراثكتبنشسعلىقصمل

البعوثأيفاداولها:!ممبلثلاثةطسيقعنالاتصالمذاتمولقد..ثانيا

..،الامالوطنفيمنهمللافادةالخبراءجلبوثانيها،المختلفةالاوربيةالبلادالى

القرنمنالعشريناتفيبدأتالتيالترجمةطريقوالهامالثالثالعلريقوكان

نقلفيالب!ءثم،الالسىدارانشاءبمدسنظمةيقةبعلى،صعرفيالمافي

.بأمرهمشياعلىمحمدكانالذيبالجيشصلةلهاالتيالعصريةال!لوم

والملوم،والريافياتوالكيمياءوالحكمةالعلبىكتبترجعتلقد
معدومة،شبهوالفلسفية،قليلةالمترجصةالادبيةالكتبوكانت!العسكرية

بشكوينالاسراعفيرغبتهوالى،ءلحليسحمدفهبمالىبالنسبة،ءطبيعياذلكوكإن

فيهماوشجمت،في-لبنانوأخرى،!ونسفيمصاثلةنهضةفامتكذلك

الادبى.الطايععليهاغلبال!منعشرات

لسببينةأكلهاتؤتىأنلهايتحلمالترجةرا!يمفيالنهضةهذهلكن

الالهشمارمجيء:والثاني،ضيقةبأمدافمحعورةكانتأنها:أولها
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الإجنبية،لغتتعليموفرض،العر؟يةالبلادمقدرأتعلىهيمنالديالغربي

القومية.باللغةلا،وهاالمخشافةالعلومتدريسمعهاوفرض

يأ،القرنمذامنالخمسيناتمنتظرة،الترجةحركةشاجتوهكذا

ومصيرما،صقدراتهاعلىالسيعلرةواستصادتها،العربيةالاقعلاراستقلال!وعد

الاقطارأغلبفيالعربيةالىيىجعأخذالذيالت!ليميالنظامبينهاومن

فىبعيدحدالىوفققدالمستعمركانحيثالعربىالمغربفيحتى،المربية

التعليم.لفةعلىبلنتهالهيخة

الاقطارأغلبفيمزدمرةنمضيطةترجمةحركةسنةثلاث!منذ،وقامت

بذلكمعيدة،لغتناالىالاجنبيةاللغاتعنالكتبمنالآلافونقلت،العربية

عميهـاخيرماسيكوننهضةبشائرلهمومقدمةيثةالح!بالحضارةالمرباتصال

.يوماتق

جوةالمسالفائدةتفمول،المطلوببالغرضتفلالشرجاتمذهأنالا

التاليهةللاسباب

أم!اؤ!اكانتخاصةمؤ!سمات،العظمىالاحوالفي،بهاقامت-1

القيمة.الكتبلاالرائجةإلكتبلذلكتتبنىوكانت،الربحفيسحمورة

ترجمت،التيالكتبعلىوالفهـسفةوالفنونالانانيةالعلومغلبت-2

ذاتالكتبالىأمسبحاجةفاننا،الكتبمنالانواعهذهالىحاجتنامعونحن

العلمى.العلابع

عثوائية،بصورة-الرسصيةتاسس!ؤملافيحضتتمالترجمةكانت-3
واضحة.خعلةودون

نارون،العربىالوطنأقعلارسائرفيالمترجمينجهودقبعثرت-4

تضيعكيلا،يترجمبصاامتمامأو،خطةعلىاتفاقاو،تلاقبينهميكون
مثلا.مرقنماأشبشرجمةالجهود

السبلنتخقأنمنلنابفلا،هقهالخاعةأهعيتهاللتسجمةدامتوما

ولا،9الحديثالعربىالفكراغناءفيالراثةمهمتهاتؤديبجعلهاالكفيلة

نيا.ثاينوالعشرالحادينالقسحضارةالىالعربنقلوفي

يلي:!اباتباعذلكيكونوانما
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الملائمالمناختوفيروبضرورة،الترجمةبأمميةجيعابس!لاايمان-ا

.الموعودعطاءماوتؤدي،مناسبووقت،سليمتكلفيتخملكى،لها

ومي(الحكمةرار)يشبهمابانشاء،اليمالحةالسلفسمةاحياء-2

يكون،والملوموالثقافةللتىبيةالعربيةللنطمةتابمةتكونللترجعةمؤسسة

العربية.الاقطارمختلفقيوفروع،مركزيجهازلها

،(الشرجمةمؤسسة)المؤسسهلهقهوالمجريةالكافيةالاموالرصد-3

الفرعية.المراكزفيوقعلريا،المركزلاعربيابمهمتهاتقوملكي

الفرعيةالمراكروالمركزيةةممس!ؤملابهاتلتزمللترجمةواضحةخطةوفع-4

.للجهودبعثرةاوتناقضيحدثلئلا

ههاويكونبالجامعاتتلحقكليات،عربيقعلركليكلياتانشاء-،

عنها.الترجعةالاثحتاجالتىاللغاتجميجيتقنونالذينااترجمينتخرثج

ؤالايطاليةوالروسيةوالادكليريةالضرنسية)الاوربيةباللفاتالبدءويكون

"(والهنديةواليابانيةالصينية)الشرقيةاللناتتم،(والاسبانيةوالالمانية

أمميتها،بحسبوتصنيفها،شجمتهاينبفيالتىالكتبجميعاحصاء-6

فيفرو!اوعلى،المركريةا)شرجصةهـؤلهسهمةعلىفاا!مالاممتوريعفيوالب!ء

ثانيا.سنويةخرى1و،أولاالام!طويلةخعلةوخعبعدوذلك.ةيب!علاالبلاد

بمضهمينتقى،قعلركلفيا،صشازينالمترجمينسنكاتد!عتفريغ-7

نايجبمؤلاءبأنالتذكيرانقولفافلةومن.المركزث"ا،ؤطسةفيللحول

ععلهم.فيتساعدمملائقةحياةيعيوالكيمناسبةكافيةاجورلهمتفع

الاجخبيةاللغاتمنالترجعةغلىأي،؟التعريبعلىالاقتصارعدم-8

الكتبتقلأي،تصجيمحركةذلكيواكبأنيخبغيبل،فقطالعربيةاللفةالى

ودفاعا،الحاضر،وبختاجناالمافىبترائناتعريفاالاجنبيةاللعاتالىالمعشازة
أيضا.القوميةقضاياناعن

الى،الاجنبيةاللغاتمنمعاجمتاليفأجلمنالعملفيالمضي-9

حاوية،دقيقةعلميةتكونمعاحم،اللغاتتلكالىالعربيةومن،العربية

والفلممفية.والفنيةالعلميةالمصعلاحاتجصيع

دون!المختلفةوالتكنولوجياالعلومكتبلترجمةالاولالاهتصام-10

مىبل،فحسبعقلاليستفالحضارة،الانسانيةالعلومكتبترجمةاممال

تقومالتيميوالفلسفةوالآدابالفنونوكتب،واحسكلاسوذوققلبأيضا

.الانسانحضارةمنالمختلفةالجوانبتلكباغناء
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وحضارتخاووجودناوعلخنافييهددناالذيالمدومعمعركتنافان:وبعد

مستوىالىبالوصولالامتمامكلنهتمأنوينبغى،شءكلقبلثقافيةمعركة

دلكيكونوانما.ثانياالكبرىمعركتنافيلناومساعد،ولا1بامتنالانق

ألاتصالالاسبابمذهراسوفي،قلكعلىتعبنناالتيالاسمباببجميعبالامتمام

والفنيوالفكريالعلمىالانسانيةشاثونقل،وتمثلها،الحديثةبالحن!ارة

سبق.فيصابيناماالتىالطريقعلىمعتمدينالترجمة!لريقعن

جصاميرأيديبينووفمعها،المربيةاللغةالىالانسانيةشاثنقلان

)ماصناويف!ح،الحديثالعصرمشارفالانقلناعلىيساعد،عظيمعملامشنا

والصهبونية.والاكمتصهمارالتخلفضدالقوميةمماركنافيالخعرعلريق

***

-92-
http://www.al-maktabeh.com



عباقرةوعلماءعامرةكتبئنخزاحلبفي

الترجمةحركةليذلكوأثر

نيحريتامحمودالاستاذ

،لسادةايكاأ

م!لوم":حلبتاريخفيالذمبنهركتابفيالغقيكاملالشيخيقول

الحاني،الدولةطميفأياميخابدات،حلبمدينةفيالملميةالنهضةأن
الحاجةقدرعلىحلبفيالمليةوالاسفارالكتبتثثسأخذتالوفتقلكومخذ

العلميةالنهضةازدادت،زنكيبنمحمورالديننوردولةكانتانالى،اليها

الدينعملاحالسلطاندولةجاءتأنالى،حلبفيالكتبعددفازداد

فيالمدارسفكثرتبهفاقتدوا،مصاليكهو"باؤهأقىووأحفادهأولادهخلفهثمالايوبي

فيد!تحلبأصمبعتحتى!والفنونالعلومفيائمظمىالنهضةتلكوتمتحلب

.(1)ا"الأسلاميةالمالكأمهاتسنممارفها

ولعان.:فيقولالفنييسشعلردالكتص.باقتناءالحلبيينولعوحول

الكثبرينأوركنافقد.فيهمغريزة،فيلولمكان،الكتبباقتناءالحلبيين

،النادرةالمخطوعلةالكتبباقتناءالصنايةمثديدمومنواغنيائهاحلبعلماءمن

فىالطائلةالاموالويبذلوناقتنائهاالىيتسابقونكانواانهمحض
.(2)"استنساخها

وبينحلبفيالعلعيةالمراكزعددبينصغيرةمقارناتنجرفيأنردنا1ولو

القرناوأئلفيحلباليهوعملتالذيالتعلورمدىلخالتبين،سكانهاعدد

وبلغ،(2)نسمةألف2-85حلبسكانعددبلغفقد.الهجريعشرالحادي
جانبهاوالىمدرسة140والدراسةوالنقاشبالبحثالمتخصصةالمدارسعدد

والتكايا،الذواياوأما.والدراسةالعبادةالىالمنقعلبتضمخانقاهالا.3

بهايلحئثمومن.تكية31.وزاوية91بلفتفقد،البحتفيحطولها

.م1925ببالمارونيةالمطبمة،168الصفحة،الاولالجقء-ا

.م1925ببالمارونيةالمطبصة!169العفحة،الاولاجقءا-3

النالت،الجقء،"خالعبراغبالشيخ،النميباءحبتاريخفيالنبلاءاءلام-3

.م192،ببالصليةالمصب!ة294،1الصفحة
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الجامعبهاقامالتيالمهمةعنففلا.وجوارماالمدينةفيانتشرتالتىالاديىة

"الافادةشجرة"زواياهاحدىفينصبتالذي(الامويالجامعأي)الاعظم

الامويالجامعنيلكبمدلتنافسالحلويةالمدرسةوجاءت،الدرلهمىوحلقات

.السهرورريبحلقاتتعرفو

منانمناادهيراينالهسبوما":(4)يالفقنكر"الأفاد-!ثجرة"وحول

فيدعيتشجرة،العلميةالفنيةالذخائرسنالكبيرالجامعفيكانماجملة

الحبب"در"كتابهقيالحنبلىالدينرضىنكرفف،4الافادةشجوة"وقتها

هوأنه(م63،1هـ/971سنةالمتوفىالدينغرسىأحمدلينخليل)ترجمةفي

مخطومج!كتابالىوقعوقد،الكبيرالجاكلمثرقىفيالافادةشجرةغرسالذي

منهحاشيةفيقرآت،والميقاتالفلكعلمفيرطتلعدةدفتيهبينجمع

فياتوحديدونحاسحجرمنمصنوعةالرواءعضميمةكانتالشجرةمذهأن

وأغصانضخمجذعذاتوشجرةشبيهةيافيةالرالعلومأصولفيوجداولخطوط

صاحبقال.العلومتلكأصولمنل!صأسنهاورفةل5فاعظيةواوراق
بالملومللامثتغالالقاصيةالملادمنحل!إلىيقدمونالطلبةوكانالحاشية

.الشجرةمذهفيالمرسومةالرياضية

مذه-كبرتمكتبة،وزاويةوتكيةوديىوجامعمدرسةكلفيكانوقد

والروميةوالفارصيةبيةالعسباللنةالنفيكمةالمحطوطات2تف-صغرتأوالمكتبة

ثىوةوكونت،الشينمئاتخلالوترجمتونسختجصت،بالتركيةثمومن
عظيعة.

أتلف،أوصنهاكبيرعددضاعبحلبمرتالتىالكبيرةالاحدأثخلالوفي

فيجمعت،عنهاوالبحثالمخعلوطاتمذهدراسةعلىينصمبالامتعامبدأوحين

المئماؤية()الرضائيةالمدرسةومكتبة،الاحمديةالمدرسةمكتبةمنهاعدةمراكز

وبعضالمولويةالتكيةومكتبةالخسرويةةسر!ملاومكتبةالكبيرالجامعومكتية
الخاصمة.المكتبات

الاوقافرار*كتبةميواحدةمكتبةفيكلهاالمقتباتمذهجمعتوأخبرا

المتنوعة،المخطوطاتتضمغدتاضىا(سادغاالشرفيةالمدرسةمكتبة)الاسلامية

الكاثوليكللسوموالملكيةالصريانيةوالمارونيةالطوائفمكتباتعنذضلامذا

النعاطر.ابنساعةومنها،المتنوعةالفلكيةوالآلاتالادواتبقايابعضهاوفي

بلعصوماحلبلاوجدتالتيللمكشباتالبحثمذافينتعرضلناننا
فقط!الهثمانية"بالمعروفةالرفانيةةسر!ملامكتبةأمصيةنبحثسوف

.ألاولالجزءمن173صفحةحلبتارسخالذهـفيفير-4
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فيوقعوت،حلبووارسفيالميلاديعشرالثامنالقرنمكتباتعلىمثالا

هـ/1142عامحلبواليبامثاعثعانفيهوقفوقفى،نعىمؤخراأبينا
ععلم9من-اليومالىزالتوما-كانتالتيمدرستهعلىالكثنةالكتبم17م9

النعىفيوردوق!،عامرةكتبخزانةفيهاوكان،بناءالشهباءمدارس
ومحدثاو!درسادائاخعليبافيهاوجعلالمدرسةمذدوقفأنه":المذكور

."والمكتبةالسبيلعلىوقيصينوبوابينوقراءالقرآنومملماللاعلفالوواعظا

الطالببخل":عنهفيقولوالمدرسينالمكتبةحجرةبصوظفييتعلقمااما

يىيد،مامنهاويكشبالكتبمنيربهماويعلالعيري!هالذيالمحلفيوبجلى

الكتب،منشيءاخراجولهمنع،الجامعخارجالىكتابامنهايخرجولا

يومكلالمكتبةحافطووظيفة،المكتبةنفسىدوقص!حالكفوترم

.(5)اعثمانيا20

العلب!خةيقول،بناؤماأحكمقدالقبليةلاضاعةالملاعمقةالمكتبةوان

!بالرصاصصبوقد،بالرصاصمفطاةوالاسطحةالقببوجصيع.."
يص!وعن،الايامعلىوصبرامتانةالبناءليقداددلككلأيه+االبران

علىمطلةشبابيكلهاللتدريسقاعةصدرهفيدمليقالنسبر!ناو-الا
.(6)"..البستان

وقد،مفمتهفاعتكاورقةوعثهرينتسعمنط&ؤمالوقفىوالنعى

العربيةباللضةبعضها،مخطوطة500علىتربوكتير؟كتبأمساءفيهؤردت

،مت!ددةنسخذاتوهي،التركيةباللغةوقسمالفارسيةباللغةالآخروبضها

علىتوزعكانتأنهاويظهر،نسخةني!الثمنآكثرالكتبلبعضيوجدحيث

،!تعدرةموضوعاتذاتكانتأبمهاعنفضلا.لدتحاث!والباحفينالطلاب

موفوعذوبعضها،فتاوىوكتب،الاربعةالمذأبعلىفقهيةكتبففيها

مثروحكتبمنا&ثم،الاراضىمثاكلبحليتعلقالآصروبعضها،ديخى
والحدبوالصرفالنحوعنوكتب،الحمالهمةديوأنعثصرحولغويةدينية

،الحريريلمعاماتومخعلوطةوالسيروالراجموالاعراباللغةوفقهوالاصول

.والنوراةللقرآنالكثيرةالنسحعنفضلا

،الحيوانحياةفييبحثمافعنهامتنوعةكانتفقدالملميةالكتباما

،سيخا(الآبن(العلبفي)القانونومخها،النيويوالطبوالطبارحسابفيواخرى

:كتابمثلنفيسةكتبالىاضافة،والفنونافيةوالجغسوالشاريخالهندسةوفي

.4الشرعفضانلفيالانامتحفةمجلد"وكتاب!الهمقىكفيالقول"

.322صالثالثالجقء،الطباخ-الثهباءحلبخي!اتبالنيلاءاعلام-5

.2آ6صنضسطالمعدر-6
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مذهباغناءقامواحلبأهاليبمضأنلاحظناولف

جانبهاوالى،الحاشيةلاأسماؤهاذكرتكتبافوقفوا

عبدوكتبباش!أحدالرزيركشب؟مثالالوقفتاريخ

منمدةبع!كتبهوقفالذيشهامرليآقأففىوحسن

الكلشيأفنديومحم!م!849هـ/1266عامقياي
وابراميمافنديالدينوتقى،م1832هـ/1248عام

مم.وغيرتيةالرفابجاكلالمدرسأففي

الكتب،بوقفالمكتبة

وأحياناالواقف31

زادةفنصةأقديالق

المكتبة!ؤلهمسىوفاة

زيتجيباصمالمعروف

وصالحزادةيهكنآغا

تحدثناالتىالاخرىالمكتباتوربعاالرضائيةالمكتبةاغخاءاستصرومكذا

عنها.

غيرالقوميةالثروةهذهعلىالحفاف!علىاستعلاعواماالحلبيونعولوقد

دورحالتلهيهاجرتالتىالحروبحتىالتيصوريوز!لامنذالمنعلقةأحداثان

نأكما.المامرةالمكتباتهذهمخوياتمنالقليلدالع!علىالاالحفاف!

مىكبيرعددفقدانألىأدتالهب!يالغامسالقرنمنذالمذمبيةالخلافات

م0671/!460صنةا،طوفىالشيعيأ!طمبنلثابتحدثمامنهاالمخعلوطات

،الدعوةيفهممدانهالاسماعيليةمنبحلبمنوقالبحلبالكتبخذانةوليالذي

معرصاحبالىفحصلدعوتهمضداءواليعوارممكشففيكتاباصنفكانفقد
وقفمنمجلدآلافعشرةفيهاوكانالكتبخزانةوأحرقتبصلبهفأمر

اسانيالخسالدينتاجترجصةفيخلكانابنوفيكر.حعذانبنالدولةسيف

الىالدينصلاحدخللماقالالهاشميالبركاتأبوحكى":تاريخهفيالمسعودي

حلبجامعالىالمذكوريدو!سملانزلوخمسما""وسبينتسعسنةحلب
جصلةمنهاواختارالوقفكتبهاخذانةفيوقعدأالامويالجايعويقص!)

.!عدل!امايحشورأيتهولقدمانعمنهايمن!هلم،أخذما

بنمحدبنابراميمالكبيرا!حدثن.ا(7)اعلامهفيالعلباخفيكرولف

الذيم1427هـ/841سنةالمتوفىالحلإىبالبرمانالمشهورحليلبنمحمد

بكتمهطلعحلبعلىتيمورلنكمجملماأنه":النفيمهمةالكتبباقتنائهعرف

عليهيبقلمحتىسلبفيمنكانالناسوسلبواالبلدرخلوافلماالقلعةالى

الىورجعفاطلقالشامالىرحلوان1الىممهموبقيألمحضاوألهصربل،شيء

الىخرجتكأقليلافمقيت"-قال،وأولادهأملهمنأحدايج!فلمه!اب

ببهةالعلغاةرحعارالىمناكأزلنلمجماعةمعحلبحولالتيالقرى
ع!ثرح!مسفيوذلكالقلعةالىحينئذوعممدت":يقولأنالى"...بلادمم

.7ورج!تفاخذتهاكتبي؟كثرفوجدتشهمبان،."

.209عىالخاصالجزء-7
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نفيسةكشباجامعهعلى-محروفموكما-؟قفبغامنكلىأتكا

الصن!ئعفيها!حكمةمتقنةائنالخقومذهالمذكوربالبكلخزاننيووفعها"

.(8)"النجارينعلريقعلىالعظيمة

الحقلفيالصاملينتجاوزالكتببجمعالامتصامانيذكر!اطرثفومن

بابنالمعروفمنصوربنالومابعبدنيكرفقد.الخاسمنالعامةالىال!ثمي

بحلبالمهمينالتجارأحدوموم1547هـ/954سنةالمتوفىالسمان

وعصحج"..:وقد(قائمةالمحلةهذهتؤالولا)الشريفقلمةءحلة
الفقهمنهاجعليهفقىأليهحسنبنالجمالبصحبةوعنيبحلبمصبنة

كثنابهاينتفحالجمالوعار،جزيلامالافيهافبذلالكتبباقتناءوعنى

.(9)"كتابالفعليزائدة،زائدبىبحبيعتوحمسينأربعسنةتوفيفلما

،السادةأيكا

لهايتصدىالتيالمهصاتمنالمربعن!العلومتاريخبحثيكونقد

تاريخيا.نصايحققونأومخعلوطبدراسةفيقومؤن،التراثممهدفيالباحتون

فيالعامينالعلماءبعضلممرفةأولانتصدىسوف،البثمذافيأنناغير

الذينمنعددترجمةنانياندرسىسوف3،،لبأماليمنالعلميالحقل

عنلمحةنذقروأخيرا،العربيةغيرباللفاتوالامتصامبالترجمةاخهمتفلوا

فيها.وعملواواستوطنواحلبالىوفدواعلعاء

حلب،مكتباتتحويهاكانتالتيالمخطوطاتمنالكبيرالعددمذاوان
ت!هس1أمورآالاعظمالجاسعرأسماوعلىوالتكاياوالزواياالمدارسىوعدر

وازرمارما.العليةالحركةتطويرعلىولههماعدتوالمتعلمينالعلصاءايجاد!ا

أمورفيالمتعمظىأوالدينأمورفيللمتفقهينالحالبعلبيصةنتعرضولن

الىالنغلردون،العلمىالحقلفيععلوامنبمضتذكرسوفانخابلاللغة

الزمني.ترتيبهمو93ععر

م1361هـ/763سنةالمتوفىالصاحببابنالمعروفيعقوببنمحدان

منذهنهعلىوكانوالاسديةالنوريةفيبحبودرسحبقيقاضيافان"

اتتنىأنهالعلباخذكروقد(10)(،00القانونكتابويشضرجملةالروج

الابهريالدينأمينعلىوقرأ...الغايةالىكثيراشيئاالنفيسةالكشبمن

.الاسعلرلابرصانلعليهوقرأ،الهيئةفيللعلوسىالنذكرةنصف

.م61ص،سىالخالجقءا،اطباخا-8

.2،5عى،مسلخااالجقء،لطباخا-9

.32ص،سىالخالجزءا!لطباخا-01

الممادستمرالمزتآ!بأ-97-
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سنةالمتوفىالموقتالحلبىالحمنابوالدينعلاءآالاماعلنبفابنوعلي

عالماوالمقابلةوالجبروالحسابالهيخةعلومفياماماكانم1390هـ/793

مذهأخذذكياكان":بقولهالحببررفيالحنباىالرضىويصفه،ذلكفي

جاكليسكنكان.حلبمنيرحللمفافه،حلبالىالواردينالعجمعنالعلوم

منجماعةالمذكورةالعلومفيعليهواثتغل،البل!موقتومو،العلنبغا

.(11)"...م!نمابخنا

م1421هـ/8م4لههمنةالمتوفىالفلكىفىالصربابراميمبنأحمدأما

يقول،التقاويمالقلوعملوحلالهيئةعلمقيصامراأعتازاكانققد
تقاويصهيأخذونكانوابحيثوقتهيبخلببذلكمبرزاكان":الطباخ

.(21)4عللبها!اويىصلونالنائيةالبلادالى

فنكعستجاربهملهموكانتالنظريةدراستهمحلبفيال!لماءتمدىلف

تصدواممنكانم4581هـ/863صنةالمتوقىاعالشصمحعدبنمحع!الدين

فصيحاذكيا":كان"،أالسخاويذكرفقد،والتصوفوالفلكالكلاملعلم

لهوعملاليهالناسومرعبفصاحتهالغزاليكلاممنبحلبمواعي!عول

الحنبلىالرضىوقال(13)!الشماليةآخرفيحلببجاصعخشبمنمقصورة
سلطاروان،الحلبيةالرسالةسماهالصنعةفيكتاباالفانه"بمالحببدرفا

كاتعلمهالذيأنتفقالوالديخارممالدرمنالقغلعملالىو!ج!طلإ"رماننا

سبكثم،غشهفأخرج،الروباصوأدخلهودنافيهدرامصهمنبشيءدعاثم
فصادآخوعليهألقىثمفمةفماديسيرااكسيراعليهوألقىالنحاسمنضيئا

وبيته"بحبالضربدارعلىناظرايكون،نوأمر،ديانتهفعلمفيمبا

القسعللوراءبباسهميتاالكائنالبيتموأنشأهالذفيالسخاويركرهالذي

."الشماععلىقسطلهووالماالشماعبقسطلالمشهور

حلبنزيلالشافعيالواسطىالدينشصالعالحاكيحخا،ضيرمحم!أما
على!كبوهووعصرالنصيبىالجلالعلىتفقهفقدبهاالاطفالومؤدب

.(14)!ءاي!يكلا

ضمنم1479هـ/884سنةالمتوفىذرابوأحعدالمؤرخوضعبينما

المتوفىالرليوا-ىبكرأباوان.الحيوانحياةعن4كتاو،الكثيرةمؤلفاقه

فيالقانمالمشهورالمقارصاب!ورالمشالصوفيم1509هـ/915بعد

.901عى،لخا!ساءلجزا،لعلباخا-11

.271.صفحةكامسى2لخاا0ءلحرا،.لعلباخا-31

.،3،صمحةنفسهالمصدر-؟؟
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السلطانعندولهالكيصياءف!ميكانكاحلبقلعةمنبالقوبالفرافوةمحلة

.مكانقايتباي

الطبيبالراباتيالقادرعب!بنلمحمدالتعرضمنبلاالطبميدانوفي

:فقالاعلامهفيالعلباخاسهأوردفقد،م1هم6هـ/933سنةالمتوفى

الدينلهثعسقالحانيالرئي!سسليمانبنمحعدبنسحمدبنالقادرعبدبنمحمد"

الرئيسبنالدينضصسالحاذقالرئبسبنالدديئنرالحازقالرئيسأبن

شمسبابنالمعسوفجدعنأباالمتطببالشراباتيالحلبىالدينعلقالحاني
ال!ثرابدارية،وظيفةصاحب،الارغونىبالمارلههمتانالاعلباءرنيسوموالدين

شهامةمنعليهكانماكل،وبيده،بنفسهللضعفاءالالهثربةسقييبالهثربه

حانوتهوكانت.غالبافرساراكبوموالاللم!الجةيطلبه!نوعدمالنفس
والمعاجينالمؤنقةالالهثربةفيهايباعالكبيرالصابونسوقبرأسلدارهالملاصقة

س!جوربا.لهمملوكيدعلىزاكوغيروالجوارشيناتواللعوقاتالنافعة
حبا،أوطبااماحلبمخاديمبعضبابهاطرفيفيعهمدهيجلصىويكونأحيانابها

المكفتالنحاسىوأوانيالصتىوالمراطبينالبراؤىمنبالتحفمملوءةوكانت

بنىلبمغىخريان1حانوتانبقربهاكانوكذا،الراسييمجبمماذلكوغير

لهذهوالشامبمعريكنلانهقيلوجههعلىذكرمابثلمملوءتانععه

.(1،)!..الآلاتكهـالاتفيالنظيرمنالثلاثالحوانيت

عنيفقدأحعدالدثنشهابالقضاةقاضيابنالدينجالوالطبيب
الغوريالسلطان!لبيبالمعريالقيسوبمىبنمحدالرئيسعنفأخذهبالعلب

حسنةمبالهثرةبحلبالمرضىمصالحبامثر":ألعلباخعنهويقول.غيرهوعن

توليهمدةفيالارغونىالبيصارلهشانمقاليدبيدهوعادتبهاالعلبرئيسوصار

بصالحوحظىضمفاؤهبهاوانتفع،ععلهالنصييىالحسنالبدريالمقر
أواخر/الهجريالماضرالقرنأواخرفيتوفي(16)"...ال!ولةأركان

.الميلاديعنرالسادسالقرن

عرفأنالىوعملالحلبىسبيخبنالدينناصربنمحمدالطبيبأنكما

نأكما.م1530هـ/937سنةتوفيوقد،الاسلامبشيخ،الطبجانبالى

اخذبحلبالحاذقينالطبرؤساءأحدالعلائيالله.!بحبنبكشاذبنأحصد

هـ/944عامتوفيوقدالعبفيمهو3الموصليالملاءعنالمنعلئلاشيئا
.م1537

الاطباءرئيسالحسينىالحلبىالسروجىالدينناصرالسيدبنهاضوان

م15،6هـ/964سنةتوفي(النوريالييمارستانويقصد)بالبيمارستان

.463-46آص،الضذصالجرء،الطباخ-51

.81ص،دسلسااءالبن!لطباخا-61
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اءالفقسمنللضعغاءالرعايةكئيرالمعالجةحسن":الحببدريصفهكماوكان

يوصفبنيحيىمعاصرهكانبينما.بالكحالةصمتاراوكانيطلبهمنالىمنقادا

يلمالحمزاويبابنالمشورالحنفىالحلبيالاصلالجىكسىقرقاسابن
بنفائسها.الكتبمىوحطىكأبيهوالتقويمبالميقات

بجمعتاممثغف":لهكانفق!حلبقاضىمحم!بناللهعببأما

وبوفهببدلبالجاهمنهجمعحتى،ورثهاجدبما،وغثهماسصينهاالكتب

ومنالكتابفيهيذكرمستقلامجلدافهرصتهاوجعلمجل!آلافتسعةيظهقما

علماءعلىوفرقهاأسماءمافكتبالكتبهـنعدةمؤلفييعرفولم،ألفه

وترميمجلودلتبيددارهالىحلبمجلديوأحضر.بمؤلفيهاليعركوهحلب

.(17)؟أوعىمامتهااوعىحتىالكتبكنوزلهوفتحت،أخرى

م1562هـ/970سنةالمتوفىالبرهانمحصدبنيحيىأنالعلباخواورد

عليه9يقرالطبفيأمةكان"-وقالالطبفيعليهغيرهبقراءةسمع"

تعلقتوانعا":نفسهموقالكما،اليهودتمالنصارىتمالمسلعونفيه

.(18)!بنفسيمنهلخفسىفعالجتلىحصلفاحشلاحترأقبالطب

نفسهالعامفيالمتوفىالتروسيعليبنمحمدانذكرهالطريفومن

.القلدبطبيستحغركماالابدانعلصمنثميئايستحضركان

،لسادةاأ؟لها

الحديثأنهيأنوأود،يطولحلبفيالماما؟نالعالمين!صرةفيالبحثان

م1563هـ/971صنةالمتوفىني!لاعرعىالشيخأحمدبنبحليلبالتنويهعنهم

،الفقراءنقيبكانوالدهلاىالنقيببابنفويمس،بهموفوعيبدأتالذي

واديالىصاربل":الطباخيوردكما.ينجحولمأخفئمذاخليلوابنه

كان!افاستقمح،بالتوفيقعليه!ررأنالى،اطالةذاتمدةوالبعلالةاللهو

الحسابفيبهافاضشغلزادغيرمنماشياالقاهرةالىفشوجهأليهصارمعاعليه

الففارعبدبنأحمداشمهاباعلىوالطبوالموسيقاوالوفئوالهيئةوالميقات

ناثم":يقولأنالى.(19)4حلبالىوعادوءيرمصاالمصريالهنيدوعلى

فيبحثهاأوررناوقد)الاعظمحلبجامعبشرقيةالافادةشجرةغرسالشيخ

.(02)"مديدةمدةوغيرهاوالميقاتالحسابفيفيهاالعللبةفاشهتةل(معلدعحديئنا

الكتبواقتنىواغننى".حسناا!تضبالافيهاواسخقبلاستانبولزاروقد

.32-23ص4دسلسااءلجشا،لعلباخا--1لا

.84ص،لاديساء!جلا،لطباخا-89

.،3ص،لسادساءلجزا،لصلى،خا-91

.35ص،لممارساءلبنا،لطباخا-م.
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منالكيمياقيمبوأنيالسمنةالميقاقيةالآلاتوكذا،فيهاكترةعلىالنفيسة

فأبىالماليبالبابعلوفةلهيكونأنفيمراراوسئل،تعالىاللةلهثاءماالماذ

فجكلبهفاضشهرلبرأالاكابىبعضبالعلبوعالج،الاعتقادفيهفقوي

وكان":قائلاالسائرةاكب1الكوكتابهفييالغشأفافوقد"...منهمميشته

علاشكبريالعلامةلهوشجم."بهاشتهروالطبوالهخدسةالحكمةفيطولىيدله

الدينغرسالشيخالاوحدالبارعالعالموصنهم":قالحيثالمنظومالهـق!في

وقرأسبببكلوتشبثالعلومفيورغبحلبمدينةفياللهنئ!رحمه،أح

ثمالادبفنونمنصالحاطرفاوحصلالسيوفيحسنالشيخعلىالمختعرات

فىالطبفيهاوأخذالشامدمشقالىماشيافارتحلالتامالتحصيلالىقصد

منانتقلثمالمكىبابىالمششهرالذكلال!المالاطباءورئيهمسالالباءمقدم

الشيخالمقدارالجليلالعالمعلىفيهاواشتغلالقمرةالىمامنمياالعامرةك!ت

العلوموسائرالرياضياتوعلومالحكمياتمنهوأخذالغفارعبدبابنالمشتهى

فيرأساالمىحوموكان":يقولأنالى"..الراتبةبالدروسقاطبةالصقلية

والاوائل،الاواخرلملوموجامعاالفضائللشروطمستجص!االعلومجميع

وكانوجالينوسابقساطالطبقيويححاكيالرؤوسأنوفالرياضياتفييرغم

النجوميةالآلاتوضع!امامراعجيبةأفاعيلعلىقادراغريبةفنورعماحب

.،...الاسبابوساشوالاسطرلابكالربعوالهن!سية

بالدرسال!لصاء3طؤلاجهدعلىمقصورةحلبقيالعلعيةالعركةتكنلم

الترجعة.بأمورالمهتمينمنالكثيروجدفقد.والتأليفاتجربةواريسوالف

وانوالادبيةالمليةالكتبقرجصةفيواستصرواالدينيةالكتبشجصةبؤوا

.م1458هـ/863لهشةالمتوفىالهقازيالمجميالدينعلاءاليدعلي

ويفسرالزكيبجامعالناسيع!نا!قلانوادرمن:الطباخيقولكماكان

الجاكلخ!رجمنسمعهيهودياانحتى،بالعربيوالانجيلوالتوراةالقرآن

.(21)"فاسلمالشباكمن

جيك(بيرهحاليا،الفراتبيةالىنسبة)البيريحسنبنسسينانثم
والذي،لسوريةالعمعانىالاحتلالعامم1516هـ/922سخةالمتوفى

والشركية،بالفارسيةوالمامونثرونظمنوقلهكانالطواشيبجامعجاور

العربيةالىالتركيةفيال!ليرمنعلئكلاممنمئميئانفلانه:أحصدالشهابولدهقال

الخسافخربنالوحمنعبدأما.العربيةالىالفارسيةمنالمئنويمنوشيئا

بجامعيدرسفكانم1،23هـ/930سنةالمتوفىالحنبليالرضيم!ميخ
معاصرهدانوكذلك.(م2)!والتركيةبالفارسيةمعرفهلهوكانتالحدادين

مفومالسنا":الطباخنيكركعاكانالذيالخريزاتىالحسنبنالمابدينزين

.35عى،لسادساءلجقا،لطباخا.-آ1

"372ص،دسلسااءلجزا،لعلياخا-آ2
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بنالهدىأباوان،والتركيةالفارسيةالمربيةاللغةكلف!عيودماءحيلدا

باللسانينالضمرينعلمكانم153مهـ/939فيالمتوفىالنقشوانىمحمود

كاننفسهالعامفيالمتوفىالهندياحمدالشهابوان.والفارسيالعربي

الشمسوصفهأنالذكاءفرطمنوبلغ،امربمةبامنهأعلمبالفارسية
."الالماسيئقبيكادفكسذو"بأنهالخناجري

الدكنيمحمدشاهةبوالمعروفالاصلالشيرازيمسعودبنمحدأما
ألسنةثلاثةالهنديةاللفةمنيمرفدكانالهنديالدكنمضبةالىنسبة

المجالمذاوفي.والفارسيةالعربيةمنيعرفهماسوى،ثلاثلهجات1أي

والمنوفىضخمةمكتبةصاحبعرفناهالذيقخبربىحليلبنمحمدى!شلا

نعلاماختلحينالميدانيجاكلمئذنةبناءأعادوالذيم15،3هـ/961ةت

علىزيادةوالتر؟ىىالفار!بال!سابنعرهفيعارلها!كانذغد،اه"انب

محتشصارئيساكانب!امينه!عبالمتوفىنفيعىسحمدبنمحمدناو.(23)!ىىلرعلا

نأكما.الفارسيةبالدواولمحنمخصوصاالفارصىباللسانعارفايكةالعسلين

كانمجلدآلا!تسعةقاتوكانتمكتبتهعرفناوالذيحبقافياللهعبب
العربية.جافبالىالمبويةاللفةيتقن

مشةالمتوفىالحنبليالد-نرضيحلبتاريحخفيالحبصدرمؤلفأما

أيضا.بالفارسيةكتبفقدم1563هـ/921

الحعر.لاالمخالسبيلعلىاوردناماأمشلةقلك

عدداجذبتالتيالملميةحلبأميةعنبالتح!ثبحثيأنهيأنوأود

مثلفيهاواصتوطنواوععلواحلبجاؤواالذينالاغرابالعلاءمن
عنهقالالذيبطلانبابنالمعروفالطبيبعبدونبنالحسنبنالمختار

بفدادمنخرجانه،العل!اءاخبارتارثخهقيالقفعليويرسفالاكرمالقافي

وكتاب"صضارماودفعالاغذيةقوىفيالصحة2تقوث!كتابووفعحلبوزار

أبيبالحكيمي!رفنعرانىطبيبكاتبرجلببوكان.!الاطباءدعوة"
عليهيستعليلالعلبأمرفيوناظرهبهاجتمعاذاوكانشرارةبنالخير

أنهالممروفمنئم،يدهفيفينقعلعالمنطقيةالتقامميممنعندهبمابطلاناسن

أسسىوضعالذيموانهوقيل،أنطاكيةفيالبيارلهمتنبنىالذيمو
البقعة.مذهلهاختاروأقعصارتهالدينفورد!جوبحلبالبيعارستان

فيوصفهامقالةعنالذمبكنوزفيذرأبوويتح!ث.المعروفةالطريقهبحسب

الحارةبالادويةتيماتعالجكانتالتيالاسراضأكثرتبيرالاطباءنقلعلة

ةويقولالفماءلمسطورذلكفيومخالفتهماللقوةوكالفالجالمبردالشدبيرإعا

.61ص،لهممادساءلجقا،لعباخا-32
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جصعفيالفكرمنقسمالجسممكدوديومئذوأناليلصديقالمقالةمذهصضقت

قاضيبطلأنالينعالجكيفننسولا."أنعلاكيةبيمارستانلبناءالآلات
الىفنعلس،المشيوضهأزمنهصضركبتهالىوانحدرسى9الذيحلب
ويضيقالكربيخشاهحتىبهاواتركوهحارحمامالىأدخلوهوقالالالم!وضع

لهخذوابتفسهخ!رجاوقامرأيكمعلىغلبكمفاذاالخروجمنتمكنوهولانفسه

!سئل،القافىشفيوت،يبرأفانهركبتالىفخذهبهواضربواباررامافي

يسقىأنمزاجهيحعلولامسناشيخامذارأيتفقالذلكعنبعللانأبن

.هذامنألطفدواءأرفليؤديهوربصاضصاداتلهويعولدوية1

نزيلاليهوديالعلبيبالمغر؟ىالسبتياصحقبنيحيىبنيوسفكذلك

الريافيةالعلوم!ن!ئميئاوعانىفيهافسادببلادهالحكمةقرآالذيحلب

والنصارىاليهودألزمولما.المحاضرةعفذمنهعكحاضرةوكانتوأجادما

الحركةمناصكانهعندوتحيل،دينهكتم،الحلاءأوبالاسلامالبلا!كاك!تفي

واجتمعميرووصلبمالهفارقحلذلكلهوتمالمعريألاقليمالىالافتقالفي

عندهوأقاممثيئاعليهوقرأفيهااليهودرئيسالقرطبيميمونبنبوسى

فاجتمعسبتةمنصحبتهفانهماالاندلسيأفلحابنميئةاعملاحوسآلهقويبةمدة

حلبنذلالشامالىمصرمنوخرج.وتحريرمااصلاحهاعلىوموسىمر-
وقصده"جقانلاالحكماءاخباركتابصاحبالقفطيولمحضيف...بهاوأقام

طباء9فيوخدم،والواردينالمقيمينمنجماعةياقراءمنهللاست!ادةالناس

مودةبينناوكانتالخاطرحادذكياوكانبحلبالظامريةالدوكفيالخاص

منعليهماوأخشىابنتانلىوقالأسرهيومااليشكاوقد،مدتهاطالت

شيئالهفذكرت،ذكرولدلييكونىن1ود9والميراثفيلهماالسلطانمشاركة

النكاحعفالذكرالولدطلبعلىالتعيلفيالحكصاءض!بأقوالمنمخقولا

الاولى،موتبحكمالاولىغيرأخرىامرأةتزوجقدن!و،نلكعملأريدفقال

كماانهاثتمليقلتمافعلتتوقالعلقتقدأنهاأخبر!ىمدةوبعد

أبلغنيسدةبم!.سروراطاروقدين"اجف،ذقراولدالهولدتالله!ئماء

أمرلذلكفادركه،لهفلكالحارالماءعليهوأكثرتالحمامادخلتهالولدأمأن

ورأجعاصبرلهوقلتجرىماعليهمونتياممقبهاجشمصتولما،مزعج

تركانهثموعاشالباقىعب!و!ساهبولدفجاءتهوعلقت،ففعل،العمل

بعدوعاودلهماذكرتهشل!علىنفسهفلامبابنةوجاءتهفملقتلهقلتهما

بالتجربة،يقالماصحةبهذاأنكرلافقالبذدىفجاءتهذلكففملورة

.أنكرهلاحتىعنديمذااصتقرفف

الاربليالدينولىبنالدينعلاءبحلبتوفيم1519هـ/926وفي

عخدمقبولامباركةبذاوكان.:بقولهالعلباخيصفهحاذقاطبيباوكان
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المهعجمياالطبفيشيخهوكان،طلبه!نلكلمنقاداقنوعاا!وأمواالخواص

.(24)"بالوفاةسبقهشاهبكرأبو

ولهفيهاواستو!لنحلبقدمففالتونسىالمغربيمسلمبنمحعدأما

قالوقد،ويتجرويدرسيفتىبحلبالقاعلنينالمغاربةعلىالخافقةالكلعة

الىفيهاوجهدببالكيعياصخعةيتعاطىكانانهالسائرةالكواكبفيالفزي

.جيدامالاعليهوأتلففصحبهالكيمياووىوكانباشافرمادكافلهاكانأن

ميلادية.69،1الموافقمجسيةوتسعمائةوسبمينصبمةعامفيبحلبتوفيوقد

اسهمتحلبتاريخفيخصيةمرحلةانهافيضمنغيغىمذاالسادةأيها

.كبيرااسهاماالملمدورذيها

.ة26ص،الخاسىلجقءا،لمباخا-42
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الترجمةفيمضروديارالرثةاسهام

حمدالعميدعبدمعمدالاستاذ

،المعترمونالسادةأيها

ةمم!اردلالسادسمؤتمرهلعفالعربيالعلمىالتراثمعه!دعاعندما

باحثيننفوسفيعليباعمدىالدعوةمذهلقيتبالعسعن!والإبداعالترجمة

الترجمةفيمضروديارالرقةاسهامسميتهلموضوعأحضرفبدأتمنيمناوآكثيرين

فيعرضهاأحبملحوفلاتثلاثلديتكونتأنوالدرلهسالبحثحعيلةركافت

.العامالبحثشكلخلاله!نحددتالذيالنظريالاطارلانهاح!يتيبء

الاولى:الملعوظة

الاجتماعىتاريفعنعقلهالموضوعمذافيكتبمنمعظمأنالبحثأفلهو

عنبصمزلالموضوعكهذاخطيرموضوعبحثيمكنلاأنهليوبداوالسياسى

به"أسهمواالذينللناسوالاجتماعىالسياسيالنشاط

الثانية:الملعوظة

خلقلهحاولصاعدةدولةفللالفيبدأتالقديصةالمربيةالترجعةان

أدتأنهاباعتقادي؟مهمتهاالترجمةأدتفهلجديدةوثقافيةاجتماعيةمثروط

موروثذواتوالمقائدالاجناسمتمددةاجتماعيةعئرائحأفركتحينماوظيمفتها
خصب.وفكريحضماري

الثالثة:الملعوظة

وذلكالعامتاريخناسياقمنمجتشأالموضوعمذاأنوملةأوليبدوقد

عالجتهاننيالاالفراتيةيرةالجقمومحددجفرافيمكانضمناطارهفيلوضعه

بينماأربطفكانحتبيةالعسللاصةالتاريخيةالسيرورةعمليةمجملخلالمق

الجومريالشيءأبرزكنتكماالثانيةلوجودشرطااحداممابدتفكرتينكل
الترج!.تقاليدمنوالمتكرر

:التار!فييانوالسبر!لا

مخذالمربىالانسانحوتالفساتيةالجقيىةمنطقةاومضردياران
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فارسبلادففىالحاكمةالدولةمكلياسةاللغةفيالازدواجيةسببوكان
كانوافانهمالشامبلادفيأماوالفارسيةالصريحانيةبا،للفتينيتخاطبونكانوا

والمثقفةالثريةالطبقةلفةكانتالتيواليونانيةوالمربيةبالسريانيةيتخاطبون

الاغنياءأبناءكسائرأنه(م435-412)الرماألهمقفرابولاماريذكر

وسكأنالبواديلغةمىالمربيةوكانتقنصرين)7(مدينتهمقياليونانيةتعلم

-389)المموديصصعانالقديسسيرةلاء!جومماالفواتيةالجريرةمنعلقة

رسائلهويدورةيب!علابالرعاةبر!لامنمستيهيع!كانأنه(4،1
.(8)بالسريانيةالمق!سىالالجيلآياتويفصرباليونانية

عليهاوأضفتالشعوبتقبلتهاكونيةدعوةكانتالمسيحالسي!دعوةان

يميشلانالدلانوغنوستيةوثنيةتياراتفبرزتالسابقالحضماريموروتهأمن

المسيحيةالدعوةبتشا!ملاالافسانيالواقعفوءوكلالارضعلىبلالسماءفي

العمل؟فاالصايالمنهلعنتحيدبدأتوكانهاالغيورينلرجالها

ممضكلةعادتومناالهمصريانيةالىالمقدسالكتابترجمةمنبلاكان

مما:مدرستاررلدينافظهرت،قبلمىاليهوداحبارمنهاعانىالتىالترجمة

انطاكية:م!رسة

عامالمتوفى)النورانىأغناطيوسالفيستعاليمبتآثيرتكونتالتى

علىويعرفيهجاءوماسالمفالكتابحرفيةعلىيؤكدخذ9الذي(م107

منمشهدعلىوماتوصلبأرفناعلىومثربفاكلانساتولدالمسيحالسيدان

.والارضالمساءأمل

وكثرةيالنحووامتعتالحرفيةبالشرجمةانطاكيةمدرسةاهتعتومكذا

السريانعندالترجصةفيالمثلىهيالطسيقةمذهوغدتوالتمليقاتالهوام!ش

.(9)كثيرااليومبهاتحفللاونحىخاصةالنساعلرة

الاسكندرية:مدرسة

الاسكندرياوريجهنالقد!ستصاليمبفضلتكوينهاتمالاخرىومي
يالتوراةقىجمتهوعرفتسالمفالكتابقىصالذي(م،آ185-4)

مدرسةفعلتكمافدسباليونانيةاللفةعلىيعتمدلملانهالخقولةي!م!ادسلا

تلاميذهوأصبحبالمعنىالترجصةوأجازأيضاالصبريةاللغةعلىاعتمدبلأنعلاكية

خعلىعلىصائرينوالرمزيوالحوفيالروحىهىمعانبثلاثةالنصيطالبون

نحن)قالالمسيحالسيدلعلبيعةتفسيرهوفي(10)الومزيةافلاطونفلسفة

العلبيمةأصحابظهورعنتعاليصهوتخضت.(الهينهناكباننشوفلا

اليعاقبة.أوالارثوذكسيانالسباصمبلادنافيعرفواالذثن،الواحدة
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اتباعماجروالنسطورياليمقوبيالمذمبينبينالدينىللعراعونتيجة

الجووخلام489سنةفارسوبلادونصيبينجنديسا"بورالىالنسعلوريالمذهب

ئوذكس.الاريانلل!هصر

:الامويوالعصرالاسلامر!صفيالترجمة

التيالارثوذك!ميةالسريانية1العلاثفةعلىمقصورامميكونبحثىمداران

الواليبينوطيدةصداقةقامتثمالفتحلهاالعربيةالتحريىجحافلساعدت

(265سخةتوفي)الانصاريوقاصأبيبىسصدبنعيرالمسلمبيالعس

طلبعلىاعتعاداقامالذي(م648-631)الثانىيوحناوالبطريرك

عقيلبخيمنمترجمينالمهمةلهذهفندبالمربيةالىالاناجيلبشجمةالوالي

والجزيرةالرقةأديرةفيالبيدللعهدعربيةترجصةأولوتمتوطيءوتخوخ

.(11)م643منة

لمأنياالاالدولهأعلرافاتصئمت،الامويةالاسرةالىالحكموبانتقال

المنامضةالقوىاسهامالقبليةالعصبيةأسهمتوقد،بكاملهالمجتيعلىتهين

المش!صناعةكانتالرائجةالبضاعةلانالقدماءعلومتترصفلمللتفم

موالطبفيكتابالاالامويالمهدفييترجمول،الفقهوتدوثنوالاخبار

السريانىالبصريمامصرجويهشجصهوقدالاصكندريأعينبنأمرون.كناش
مذاوفلل(101-99)المزيزعبدبنعمرللخليفةالمقيدةاليهوديالاصل

كاول.قىنطوالالعلبفيالوحيدالمرجعالكتاب

المتوفي)سفيانأبىبنس!اويةبنيزيدبنخالدا!هـلعربظهسوقد

صديق3-مثقىملأبحنامصلمهبتأثيرلاوائل.ابعلورامتمالذيهـ(90عا!

ذكر-"وتاليونانيةعنالكتببعضلهشجموتصباهفيونديصهوالده
اصطفنموآخررامبلهترجمكعا(مريانوس)باسالعربيةالطبقاتكتب

.أخرىكتباالحعري

كانتالتىقديماالسريانيةالارسمتقرا!ليةالىبالنسبةالحالميوكما

يانالسمنمملعينتدعوالصربيةالارستقراطيةأصمبحتاليونانيةأولادهام!!ت

ولكنالسلوكمذاعلىتوافقلمالكنيسةأنويبدوأولادمالتعليمالنعثارى

أبناءبمسايىةفاتهمالمسلصيئأولادتعليمز!جأقدكانالرماوييعقوبمار

بنعمروبناللهعبدالعربأشرافمنالسريانيةتملموممنالقمان)21(

.(12)سرجاسمهاليرموكمننبطيرجلعلىت!لمهاالعاص

كانتجصةالتسخلهوربدءأنتذكروالطبقاتالتراجمكشبكانتواذا
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سكانأرربينتالتيالآشوريةالتجربداتءنذلكعلىونستدل،الاولالالف

،مشتركبجهدالخارج!الغزويواجهونكانواوعربآراميينمنالمنطقةهذه

فيالاسمحررثم(كوسوخ)باسمالآمئوريالعهدفيالمنعلقةمذدعرفتوقد

اماراتقامتاصلرافهماوعلىالمنطقةمذهوفي.كوموجيهالىالرومانىالحكمابان

كانتالتيالصربيةالحضروامارة،بالاباعلرةملوكهالقبالتيالرما:ثلاث

الاطر)تمذهنا!سوالمضامبلادقلبتدمركانتالاساراتوثالثةربيمةديارفي

السريانمموالآراميوربهاويتراسلونبالآراميةويكتبورال!ربيةيشكلونكانوا

ومماالمونانيةألى(التوراة)شجمةأثناءفيالاسمبهذااليونارسصامموقد

بنععاندعيولكنه(12:،الملوكسف!)الآرامينعمانفيهاآرامالىنسب

لكلمةمرادفةأصبحتآرامىكلمةلار(27:4لوكاانجيل)فيالصرياني

لهجةأصبحتالتىالسريانيةالىأليونانيةمنالجدبالعهدشجمحينماوثني

علىالمنطقةمذهسكانوكانوالعراقيحةسوركنائمسرولضةوحرانالرمالاهل

تاريخاالف(م22م-14،)فبسديصانال!ربيةير-الجزبارضوثيقةعلاتة

كتبلهاوجاء.فالتقاهالرماعلىعرجنجرا!ىرامبمناستقاهلارمينية
وعن.الرهاويمرةبنمالكيدعىكاناللهرسولصحابةأح!أنالشراجم

فاخافقومالىأكتبانى(ص)النبىلىقال:رويالانصاريثابتبنزيد

يوما)1(عشرسبمةفيفشملمتها،السريانيةفتعلمينقصواأنعليبوايقأن

المنازلتقاربلولاقصيرةة!مفيالصريانيةثضلمأنيب!مليتهـنىفكيف

المطهربن!لامرموعربيمؤرخمرةقالوقد،اللغتينبينالقربىوو!ثمائج

السريانيةفكمانيسيرةحروففيالاوالعربيةيانيةالصرن!يلفىقلاانه:المقد!سى

لاختلاطونشيجة(2)الكلصريانيةمنسلخت!قوال!ربيةالعربيةمنسلختقد

اليونانيةمنجاءتنالغةفكلةالعربيةقاموساغتنىواليونانيهبالآراميينالصب

التي-بحثناموضوعومي-(شجمة)ة!لكوأما.(لوغوس)كلمةمن

عنهفقيلعباسبنالقعبدبهاوصفوالتى(ترجمان)الفاعلاصممنها

الفارمكليةمنمشتقةأنهاقديايظنكان،مفسرهأيالقرآنشجمان

الآراميالفولمنثتقةأنهاأبانتالحديثةالدراساتولكن(شاجوماق)

يعظ؟أويشرحأوخطابايلقيأومترجمايمعلالانكعانأنوتشي(شجم)

للاصرائيليينان)المسعودييقولأع!لهافيآراميةيةالعبسالترجوملغةوحتى

العبرانيةسنالتوراةبهمايفسرونبالترجومتعرفسريانيةلغةبالعراق

.(3)(ولىلما

الترجمة:فيوأثرءالمقدسالكتاب

الذيالاولالموضوعمي،القديهـةالدينيةوالاناضيدالملاحمقىجةان

بصورةالايظهرلاكلهالشرقتار!خانبل،مشرقناانسادانتباهاسفعى

بجهودصصرفيالهلنستيالعصرفيالتوراةترجمةبأتوعندما،أديانتاريخ
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معرتهممنأكثواليونانيةيحسنونكانواالذينالاثرياءالاسكندريةجور
للعبرية.

السبمينيةبالترجعةوعوفت(م.ق3)القرنفيالترجمةمذهنت
ام!نعو(4)اصموالمبريةاليونانيةاللغتنممرفةمنللكامنبدلاأصبحومنها

:(5)اعممدرلهشان!رتيةللعيرالترج!ةأتب

هليل:م!رسة

النرجعةوتجيقوالتئماويلالتعبيرفيالحربةتجيقمعتدلهمدرسةى!و

جاءتقليدهوو(مرمينا)ؤيناليوابالمصطماحآخذ-،يلرمقاوالتفمميربالمتى

آشيرابىمنهمبحرزووجةالفوالامثالللامنهصاريلهو"ظوشجمتقيأفلاطون4و
بالفلسعلينية.شجمتهوعرفتالرقةمنببالقسسورامدينةسن(م529)

:شمايمدرسة

معتص!ةوالتفسيريلالشأوورفصت،الحرفيالنعىعلىاعتصدت،وررطةوهى

بمعنى(ميتا)الفلرتمنآزلفا(فراسميمىميتا)اليونانيالمصعللحعلى

ناأيالهثرحأوأعبربمعنى(قرازو)سنالمشتقةايع!رىيم!ارفوبع!

الحرفي.اسمهذاكرابلساؤ"عنهثسبرئمبذمنهالثيءلمحدرىالالسان

اليهودبينوالترألههملالكتابةفيالشائعةاللنةهىالآراميةاللغةكانتولما

(م001-37)يوسفوسالذكر"إالناالعب!يالمؤرخلنافيكركماالميلادعرفي

كتبهاحياتهوعيرة.اليهودثةوالعادياتاليهوديةالصبتواريفكتبلماانه

دلكوبعداليهودلفةالقمانذلكفيكانتالتيبالهمصريانيةأيجيلهبلفة

أبخاءمنالمسيحالسيدانعرفناواذاالفرباء)6(لافادةاليونانيةالىنقلها

مستمميهيحاوركانوبها(الجليللهجة)الآراميةهيجيلهولصةفلغتهداود

والسؤالاليونانيةالىترجمثمالآراميةباللمةأولافمتىافجيلانبل

باليونانب؟ألاناجيلدونتافلمانالصريانيةالقوملغةكانتاذا:عليناالمطروح

وكانوالاثرياءالموظفينوطبقةالحكاملغةكانتاليونانيةاللغةان-

فيالموجودةالكنائسابل!اخممبالهثرةباليونانيةكتبالذيالرسولبولسمنهم

جصامير!يخاعلبونفيلكد!بالرولوأصبحالرومانىالحكمقرتحتترزخبلاد،

وتكررتالسريانيةباللغةالخطبةهذهلهايشرحورثماليونانيةباللغةالمؤمنة

جماهير!يخاطبواأرعليهمكانالذيناليهودلاحبارالماساويةالمشكلةمنا

أفىونةالمقدسةالنعوصلهممفصرلينبالسربحانيةوالشامالعراقبلادفيمنةالمؤ

للناعىتفسرفملال!بريةتتلىالخصوصكانتفقدمعرفي،!أ،ا!بويةبا
باليونانية.
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ىثمات-!ىتمولحركةمناكأنهيس!نتمالمباسيالععرفي
ثصارما.منكانالع!اليع!!افىظهر!اوانالاموىالمصرفىالادلهرب
تحح

السريانالمترجمينأشهروأذكرا،لتىجمةلهاالاديرةتقاليدعجالةيوسبن

ورسمخوما.بم!فيماالترجمةوطدواالذلمحن

شيءكللاننكرماالملعيةالامانةتقتضيمفقودةحلقةنبرزوبذلك
يحى.ايتارمسارهمنجزءايمد

:يانالسالمترجمينوأضهرالترجمةفيالاديرةأثر

قبلوالشامالعراقبلادتعرفهالمدينيةمؤسساتميحيثمنالاديرةان

قيمدينةالى(الخامسةالمائةصدرفي)جاراوبثنالتجربةمذهينقلأن

(14)قمعليارامباسبعبنبحعساعدةالارلجبلسفحعلىديوأولبنىبنصيبين

أشهرماوكانالفراتيةالجقيرةمنبلدةكلفيألاديرةانتشرتذلكوبمد

الفراتشماليقنسرثنوديىالرقةمدينةفلامريوالصعودزكىمارديرا
مراكزالروحيةوفليفتهاالىبالافافةالاديرةمذهوكانتجرابلسمقابل

لدرسوحجرات،عامرةلل!خزاننمنعليهتحتويلماوالبحثللدراسة
تجارةكانتوقدالمتنوعةوالاقلاموالورقبالحبرمجهقةكتابةوأدواتواست

مذهوى(15)والاقلاموالصابونالزيتتصديرتشعلىالفيعةالرقة

فيبارزأثرللخطوكان،وأمانةورقةبهمةالنساخونيععلكانالقاعات

اللاموتيةالعلومدرسأتبم!(م649)التكريتىثاماروفالمفريانالاوائلعلم

شدمتواليةاتسمنوعشرزكيمارريحرفيتاودورالاستاذيدعلىاليونانيةواللفة

.(16)عصرهعلوممستلزماتمنلانهالخطفنليتقنالرماالىالرحال

إلامورفاحتىالمنتظمالجعاعىعملهاالجزيحرةأديرةبقعيزتومما

للدراسةبحثحلقاتفييجتممونالرهبانكانالديرردماتففي،الثقافية

فيمعروفاالتقليدمذابكنولموالغامضمةالصعبةالمسائلحلفيهايعاولون

كتابه)قياسحقبرنحنينذلكالىأشاروقدالزافدينوبلادالمثرقديىة1

(النصارىاخوانناتعودكعا)قائلا(والمهصريانيةالمربيةجالينوستراجم

التدريسيةالمعامدفييعتقدونهااجتماعاتمنالايامهذهفي!الشامبلادفييعنى؟

ققاليدن!و(17)السلفكتبأحدفيممينامموضوعاليبحثوأبالاسكلالم!روفة

بالشرجمةليساع!وهالعلميةالمادةبتهينة4طلادالديرأساشذةبعضتكليفتناأديى

ال!المبهمو!حيكانعاونادرا،كلهري!للفخراسيكونالكتابلانبالنسخو9

إعدالمتوفى)الرماوقيمصرجيسضكوىمننلكعلىونستدله!حوالمترجم

دبونيسيوسالىالمنسو!للكتابترجمتهة!!قمفيجاءلهتعليقفي(م766عام
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حيثمنولااللخةحيثمنلاعملهفي!سعفالهيجدلمبآنه)لارثوفافى(اضاضيا
وفسرهالمتنفترجمالاعباءبهذهوحدهنهضوعنايتهاللهبمونولكنهالنسخ

تتملاأنهاالترجصةفيتقاليدناومن.الاوراقعلىنقا"ثمالالواحعلىسطرهثم

عندما(م627ت)قلىالحستومافعلكاللدقةتحسياعدةنسخعنالا

ايامامقابلامضبوعلةيونانيةنسخأربعالىمستنداالبيدالعهدشجم
بالنقلالمعروفةا(لرائعةالترجمةللناسفأحرجانسريانيةبالترجمات

.(18)الحرقلي

بىزوالامينةالدقيقةالتقاليدمذهاطاروعمنالعلميةالمعامدمذهمن

تعكسلانكافيةواحدةماءقطرةلانالوقتلصيقبمضهمماذكرعظامعلماء
كله.البحرطء

(ممه8عامالمتولى):الرقةمطرانبونس

ضليعاعالماكانوقد،الكتبمترجمباسمالصريانعندالعالممذاعرت

سويريوسمؤلفاتاليونانيةمنشجموقدواليونانيالسريانيباللكلمانين

فيلاقاهمافيهالمجينوافيةمفمةالترحصةلهذهوفم(م،38)الانطاكل

وضحكعاالاسعاءضبطوفيالمصطلحاتأيجادفيعمماب!نالنقلأثناء

ترجمةكانتبلغثةحرفيةشجمةترجمتهقكنولم!فيهااتب!هالذيالمنهج

عناعطاهمماوجودةغضافمةالاصليكافىءمعادلاالقارىءلدىفيهاأعاد

الكتب.مترجملقبجدارة

(م536عامااسوثى)الرأسعينىعرجيس

نجذلكتمليلفصا،السريانعندعلمىلكتابترجمةقبلهنمرفلمكاناذا

بالكنيسةالامرمذاأنيطوقدشؤونهمترعىدولةالسريانلدىيكنلم

بانتقالح!ستلاالتياللاهوتيةيولوجيةالابخلالومن،لهاالتابمةوالمدرسة

لمابلهذا..المؤسنةالعقولالىالقدثصةلألكتبفيالكامنةالوثنيةجرثومة

المسلمين!ر!لاى!لمحترماالعالممذاكانفاذا.للعلوممترجماقهملهنمرف

ودرسالينرأسبلدةفيسرجيىولد.مصاصريهعندكذلكليسفالامر

باساليبمناكفتضلعكندريةالا!لاتمليمهأكملثماليونانيةاللفةمبادىءبها

الكنصسةاحترامضعنالعملوبهذاالاريوفاعىديونمسيوسىرسائلمنالترجمة
السريانيةالىالمنطقيةأرسملوكتبفخقلأ!جتالعللعةالوجلمذاولكن،له

النكعطوريالمروزيثيادروسص!يفالىأم!امامقالاتسبعفيعرضهاوقد

.راث.مفكوكلحالومذهالاخلاقيبسلوكهوطمن3الشتاعليهفانهالت
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الارثودكسبالسريانالوثيقةلملاتتهالنسطورياسحقبنحخينيتهمألم

جالينوسكتبسرجيسترجمكما.(19)طائفتهأبناءلدىوالالحادبالزندقة

الشكلحيثومنالمضمونحيثمنالشخصيبعلابعهنقولهوامتازت،العلبية

استخلصهالقواعدوفقاالاحكاممنتخلولابطريقةوعرضهااءماآجقفنظمأ!ضا

الفلكفيألفوقد(20)السريانمنغيرهوتجارببشجاربهورفدمالنفسه

الموروثأدحلوفيلكالسما!حركةفيهابحث(الاولىالملة)سمامارسالة

مو:آخرلصالمالطريقو!هدالصريانيةالتقافةالىالفلكعلمفياليوناني

(م667ت)سايوختمارساويرا

واليونانيةالسريانيةمبادىءفيهاودرسنصيبينفيالمالم1،ذهولد

التىالحريةمناخفيموامبهوتفتقتقنسرينديرالىالرحالشدغوالفارسية

ورافكاننعليالبيشالعهدفيالمقهورةالعلوائغهلابناءالرامثديالخكمو!رما

وقد.خاصةوالفلكالرياضياتىالصريانيةاللغةفيكتبمنأعلمالطلم

الىوجههاوالموسيقىالفلكفيرسالةالهيئةعلمفيبالهمصريانيةكتبهسنعرفنا

كما،بالرقةزكى!ارديىفيالمترهب(موجودالله)أيثالاماالشابالرامب

المسطحالاسطرلابفيالعملاحداهمابالاسعلرلابالمملفيرسالتينلهعرفخا

المنازلصوريالفلكفيكشابوله(21)الحلقداتالأسطرلابلاوالاخرى

عمىبنالرحمنعبدبالعربيةمنوالهعلىعملوقدم660سنةألفهوالبروج

والاربعين.الثمانيةالكواكبصورفيكشابا(م986-903)الصوفي

التنجيمفيالاربعةا،ضالاتكتابالصريانيةالىسكاثوختيراساوترجصه!!ما

الكلامتركيبفيوصصاهلبعلليعولهسالمجسعاىكتابشجمكمالبعلليموس

التيالترجمةوماالعربيةاإصطاحاتمندهىالمجسعليتسميتهوأماالريافي

اليونانيةسنتكنولمالصريافيةمندائماكانتهياند!بفيماللكاض!!تعت

ذلكان"-بقولهنللينوكارلوىلال!-الاكل!)اعالذلكعكبىمنوقدأبدا

جابرمحهـبنواختعرهقرهلنثابتبعدفيصااصملحهالذيالقديمالنقل

دلكعكودليلهاليونانيلاالاصمنلالههصريانيةترجصةمناستحرجقدالبتنمانى

البتانيزوجفيوالمرويةالمجسعاىمنالمأخرذةاليونانيةالرياحلههمماء9صمغة

اليونانية(ع)الىأرمقالهاءحرفاصشملحيثلأط"مح!ة"3"وسزمفروسمنها

!القيا!دتحليلفيرسالةالفلسفيةشجمافهومن،السريانمصطلحاتمنومذا

لارسعلوالفصاحةنقاص!بصضتفسيرفيورسكالةم638صنةترجعهالارسعلو

ن*الفارسيةعنالاخيرةالرطالةمقهنقلوقدلارس!لوالعبارةشرحفيورسالة

الفارسي.بولسشجمة

(م726-66،لم)المربأسقفجربصمارتلصيذترجموبارشاده

كافوحرحوالحقهة!فمهـضهجزءلكلوقهمعوقدلارسعاوالارغافونبا!تك
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السريانعلماءتفاسيرأفضلمنويمدهع!يهيثنىرينانأرنمسبجمل!ط
الفلسفية.

(م708-633)الرماوييعقبى!ار

الدببعينتمسفقريةمنحرانمنيالقربالاكبرالسريانمترجمولد

ثمومزارعهماحرانمدينةيرويالذيالحلابنهرمصدرومي(عيندابا)

الفلسفةفدرسمعرالىرحلالرمافيدراستهأتمأنوبعد،البليخيىوو

3رثمالمبريةودرسوتنسكالشامبحلادالىعادكأاليونافيةللغة1باوالمنعلق
كعالفيالملةتاجوكانا!هـالسريإنمةوبدلخبأليونانيةللرمامطرانا

كتبه:عنقائلابرصومالاولأفرامال!لامةالبعلريركمدحهوقدالترجمة

.(م4)(لراندمغربولالباحث!رادوراءهاليسالتيالغايةمى)

المشهورينالريانأعلامأحد":روزنتالعنهقالالترجصةمضمماروفي

في-اآلترأعمولعلىلنلاميذهيبهتدرالعمليةمآثرهومن(25)"بالرقة

الالفاف!وضبطالنقلفيالامانةضرورةعلىملحاكيصومفييعقوب-رد

فيكشاباوضعكما،وخطورتهالخمدأمميةالىمشيرأوالحركاتبالنقاط

والمدرالاشخاصأسماءفيهاضبطوالج!يدالفيمالعهدينالفاف!ضوابط

الالفاف!فيهفسربالمختصرسماهصغيراممجماوعمعكمااللغةوغريبوالقرى

والوجودوالكيانوالشخصوالاشوموالذاتكا)جوهروالمنطقيةالفلسفية

تهومن.الجرجانيللسيديفاتالتعسكتابمامخبهايضبهومووالعدم

تو(الستةالاح!ياكتاب)المسصكتابهعل!إلفلكفيالكبيرالاثرفىاتال!دمية
الئسخصيطابمهأعطاهلئمالمجكمطقكتابفيبطليموسأفكارقمثلأنبعد4صاكأ

الذيهـ(2،آت)الكندياسحئبنيعقوبالاسلاميالمنهجهذااتبعوقد

للنامسويخرجهاالفصيحةالمربيةبلفتهيصيغهاثمال!لهتترجمكانت

وطابعه.الكخديروحفيهاقشيبةعربيةريباجة

الاسكندريةسدرسةطريقةمىجصةالتسفيالرماوييعقوبماروطريقة

الاخرىاللغةمنعنهيعبرثمالمترجمذمنفييحصلالذيبالمصنىتهتمالتي

التىالمثلىالطريقةهىومذهخ!لفتهاأمالالفاف!أسماوتلهمواءتعلابقهابجملة

وكاهم(26)(الحرافيقرةبنوثابتاسحقبنحنين)الىالعربيةفيتشب

كبارمنوامثالهي!قوبمارصنمهماكلعلىواطلعوايرةالجئأديرةفيدربوا

بأسلوبالخبيرروزنتالأشاروقدعنهاوشجمواالارثوذكىالهـصريانعلماء

طريقةأننظنلاونحىء:قائلالك3الىكثيرابهوالمعجباسحئبنحخين

نأيجببلابتكارهمنكانت،يمالجهاكانالتيالمخعلوطاتممارفةفيحنين

الترجمةحلقاتفىممروفاكاري!لاالتقلبعنالهتبسهاتيكون
.(27)الهمكلربانبة

السادسالمؤتر!بحاث-113-
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لها،يتمرضالتيالثقافية،للعلاقاتمحصلةالانساناننعتفكناواذا

الجزيرةأديرةعليهكانتالذيالعلميبالمستوىتجكنلمالنساطرةأديرةفان

موبخانفسهحنينعنذلكرمبانها،يقولبينالمحكيةاليونانيةوباللغةبفكرماالغنية

يحسنونهالاالتياللفاتمنالفاخرةالعلوماليهمونقلي)النكمطوريحةنحلتهأبناء

.(آ8)(منهاضيثايعرفونولااليهايهتدونولا

الرباوييعقوبماربينالدرايةذووالمتوصوفونالملماءيقررأل
(م042-345)نيوسيروايسالفةخ%رتوالمقدسللكتابالفاخرةوشجمته

بترجمات(م823-780)النساحلرةجاتليقالاولطيصثاولهسماريعجبألم

بىئاسةعلعيةبعتةويرسلالبلديسوج"سإتث1وانرماويوقوقايعقوبمار

ترجمةاسحقبنحنيننقلوعندساترجماتهملنقلسجيسالملفانالرأمب
دلكذكر،المللكلمنالعلماءعليهاآئنىالمربيةالىللتوراةيعقوبما!

منهموتأخرتفممماعدةبىى!لااللسانالىمذهترجموق!"بقولهيدو!سملا

ويوجدالنماسمنر!أكعندالتوراةنسخاصحومواسسفبنحنين
.(29)"سرياني

هـ(581-،361)المنصورد!عفيالترجعة

أ!طالانتقالمذاهـوي132سنةالمباسيةالعائلةالىالخلافةانتقلت

السيالهمةمحالفياثرهـؤاعنعريب!علاالهنعريمدفلم،المجتصععلىحياةخطرتحول

التىالخبرةتملكولكنهاحينمنذغابمتش!و!هـناناسالامورولىبل

وقدمهمأععالهفيوغلعانهمواليهاشعملخليفةأولفالمنصورللحكمتؤملها

بآسهاوزالوبارته!ر!لافسقعلتبعدهمنالظفاءذلكفامتثلبالمسعلى

.(30)تبهامراهبتوفي

والفلكتايض،و!لعركلابواكيرفنقلت،عهدهفياشقا!ةازفاولكن
يمولم.املاسحماالخليفةوكان،والفارسيةوالسريانيةالهنديةعن

بغدادم!ثضتيبنىعندماالحالميكصاأعمالهؤيشمشيزبلابمقثضتا-ط

الحارثبنيوطفبنيوحناوأفلنهالرقةأسقفووحنامؤلاءبينومنوالرافقة

الاسقفومذااليوناذى)13(اللممانعنالقديمبالنملوصفالذينفسهالقس

العينرأس!نبالقربات!درقديرفيوالسريانيةاليونانيةدرسعالماكان

(32)(م762-8،7)ى5!يلرل!.)االكاضس،ىعلىاستولىااضصورالخديةبسماعدةو

فاعتذرالقديمةالكفلهينقلأن4وكدقجاور"ىالاصيلالبعلسيركمنبلا

.المنصوربوفاةالامنهيخرجولم766سفةالسبنفيبهفزج

الاربعةالمقالاتكتابنقلكما،وآبقراطجاليخولهمىكتب4تىجمابومن

فصره3سايوتساويراقولمننظهاالتىالسريانيةالترجمةءنلبطليموس
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الحضارةتاريخفيالتنجيمكتبأخهرالكتابمذاوظلالفرخانبنععربال!ربية

.اليومحتىاليشرية

س)بوالمعروفالسياسةفيرسعلو1الىالمنسوبالكتابشجماتهومن
الكتاباصيغوتالمسلمالعربيالفكرلتنالهسبأفكارهحوروقد(الامهصرار

يجعلصعاالسبكعلىومقدرةاللغةناحيةامتلاكفيقوةعلىتلبعبارأت

يوحناالىالكتابنمسبوقد(33)طسيقبأقعرالمطلوبالمعنىتؤديالعبارة

المدارسلانالسياسةفيأرععلوكمابيعرفوالم!المسلارذاتهالبطريق

دراستعلىتعكفولمكافياامتماماتولهلمالامبراطوريرع!لافياليونانية
.(34)كثيرا

:والأمونالرضيدزمنفيالترجمة

ازدالمنصوربعد

واقتدىالكتبلجمع

أبطاءتقاءوارالمجتعع

بلالسابقةعقائدمم

واصبح،الاسلامى
أكفاموفلفونمايديى

يعة.لفا

املهـلعيةالبمثاتفارسلتيمةالفبالصلومالخلفاءهشمامااد

علىالسيعلوةازديادبهـد!هميصاولاأليسارذووالخلفاء

ينسوافلم،الماليةالمناصالعريحقةالفارسيةالعائلات

الفكرلتنابالافكاروحورت،وكياسةبحذرأبىزوها

المكتباتوأفشئتالمحتذىالمثالالفارسيالحكمنموذج

الحكمةكشبالمربيةالىنقلتالقنواتمذهوعبرء

مارونىيهكهدةيم!امممهـلامسا180سنةقةاالخلافةثاكاروباتتقال

هـ(190عامالمتوفى)البرمكيخ!لدثيئوزيرهأعفىوفيهاالرمثيد

المدارسفأنشاالعلصيةللامورفشفرغ(35)الخاقموأععلاهالوزارةآعباءمن

التىالمباسيةالدولةفيالثتافةميياكقأحدبهصتهالرقةفأصبحتوالمكتبات

-؟ثر--والموصلأمليعلمأنيجقلآالكتآبلولا"ةبقولهالجاح!ديع!دما

يقلدونوالخاسى(36)"بالكوفةيحدثومابالبعرةكانماوواسطوبغداد

الح!ثبلدة!نعالماتستدعيالرقةذيى5وماا،لعلمحبفشاعرؤساءمم

علميةمماقشاتجرتالحقبةتلكوفي(37)3درالفمائةعليهوتعرض
ومحمدهـ(189ت)الشيبانيالحمنبنمحدألامامينبينوعليسهاحمي

العلم.حمىانتشارذلكدساعدهـ(240-150)الشافعىارري!سابن
كلعلىوجصلن1استطاعفالشافميالناخونوارتققالوراقةأسواقفراجت

الخاسبعدولم(38)واحدةليلةفيالوراقونلهاه!قنوقدالشيبافيكتب
الموصليفاسحقالكتبقماطرمنيملكونبابلفحسببتروتهميتفاخرون

بينماالكتبمنواحدقصعلرومعها!رقةالىانشقللانهالاصص!يقناةمنيغعق

.(39)قمعلراعشرستةيجلبأرمواسشعلاع
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محعدولابنهالبرمكيخ!لدبنليحيىالمجسطيكتابنقلالرقةمدينةوفي

الوزيراتعجبلمالترجمةمذهولكنوطمممانالرقيالقاسمبنأيوبلهانقله

بيتصاحبوسلمحسانبو1واصلحهنقلهمواضبرالمجردينالنقلةلهافخدب

السريانية.اللفةمنالشرجصةتعتوقدالحكصة)04(

الاعولهـتب2؟.-166)أمطوالحجاتضالرقةوفي
عهـدفيكأالثاءإلذيالنقلعنلهاووءتلهعيينابالنقللاقدمدتسماه

.+لاجودهوالاخيراومذاالمامروبالنقلوصعاهالمامو

يبدوالرشيدفاذاالنقلةنشاطخباهـ(187)البراءكةمحخةوبع!

حولهمنكلأنمتصوراالاضملهادعقدةمنيعانيفهوسيئةنفسيةبعورة

البرامكة،بعدأمورهاختلفتتانهيذكرالمسوديانبل(41)عليهيتآمر

-198)المآمونخلافةكانتثم.(42)سياسشهوسوءبيرهتقبحللخاسوبان
اسشمالهفيلهمالهمانملوكمذمبوذ!الههملافهخطاكلفسارهـ(آ18

درسهافيوامعنالفيمةللكتبقراءتهوفي،بموجباتهاوالصملالخجوملاحكام

!ستوىالىالنظراحيزمنالعلميالفكسالماموننقللقد(43)درايتهاوبلغ

وفي،ضخعةبصكتبةجهزهفلكيامرعمدابغدادفيأث(لف،المصليةالممارسة

العلميةالبعئاتفأرسلبالقياسصمحتهامنللتأكدالفيمةالكتبامتحنتعهده

الئانيةوذهبتالعراقشعاليصنجارالىبشةفذهبتالارضمكحيطلقياس

القياسفجاءالدرجةوطولوالرقةتدمربينالمسافةطولتس!اقفالشامبلادالى

الىتىجمالمامونعصسفيأنهالتاريخيمتبوتذكر،البصشتينبينمعلابقا

أحتف،الر-ملوكالىالبعثاتأرسلالصونالكت!ميطيتوانالعربية

كتابكلعلىعلامتهذر؟متم!لهضعالمتو"الكت!وووزنيعطىوكان
-.(44)لهتسجم

والفلاسفةالملعاءيحبكانالمأمونأنالمبريبنالفرجأبوويذكر

أديرةفىالترجمةتقاليدأنويبدو(4،)ومذاكرتهممجالستهمويانسويرعامم

منتظم!-تج!اعاتالنقلةيمملحيثسفدادفىلهمتررتالحكعةا!يرةالجق
تنافىوأتالخبرتوعوروعتهالعلدقةفيزادوممافرديا)64(البمليكنولم

يالعطااولمالايغدقوناءلامراولخلفاءاحيثكاديةلفردافرلحواافراتووعاتلجماا

.-صةالترعلمتطورفيكبيرأفىلهماكانلهوحبهمللصلمالناس،ودغبلللعترجمين

المخسوبةالكتبنقلطلأمالا!أملس!ادةمنانويئكوالعامريالحم!نأبوفهذا

معانيهاواسشقصاءواليونانالهندواوالفرسالرومحكاممنالشهرةذويالى

المترجصيناكثريكونأنيضرولا!اذاعتهالثرحهاتولىثممنهاالشبهةموقعوحل

الاسلامقوةمنشامدوهلماالاذلكفعلوامالانهمالصابئةأوالنصارىمق

الاسلاملفرىالضابطينللخلفاءالتقربالاقصدممكانوما،وثرفه

.(47)وقواعده
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التيوالطبقاتالتراجمكفأن"صبرةالحميدعبدال!كتورلاحظلف

الشخصيةالعلماءمؤلاءفلروفعلىتعللمناقلعابالعلومالشتغليناعلامتناولت

دراستهموتفاععيلتحصيلهمسنيالىأيضاتشيرقلماومي،والاجتماعية
اضاراتعلىأكشمايقتعرولأساتذضوأعساء،الدراسةمذهوأمكنة
فىناقصةقوائمذكرالىيالافافةومحلهاووفاتهمميلأدممتاريخالىموجقة

.(48)بصؤلفاضمالاحيانغلب1

زكرياوابخهيقالبطسيوحناحالةعلىنحقيقياانطباقاينعلبئالنعىمذا

فقلالبطريقأن"يذكرالنديمفابنبيخهصاتخلطوالطبقاتالتراجمفكتب

فيذكرهالابنأماالابموا!مو(49)المنصورآيامالفيمةالكتبمنأ!ثياء

منآخرمكانفييذكرهثمالبعلريق).،(بنيحيىآبوالبطريقباسم!ءة

الىأخرجهالمامونوقدزمنفي)15(وكانالبطريقبنيحيىزكرياأبىباسمكتابه

ويضيف،الحكصةبيتصماحبوسلعامطربنالحجاجمعالكتبلجحالرومبلاد

حىالعربيةيعرفلاوأنهلهمهلبنالحسنحملةفيكانانهأصييعةأبيابن

فانهالقفطيأما(52)اللاتيخيةاللغةي!رفكانوانمااليونانيةولاممرقتها

الكن،للمصانىالتأديةحمنالترجمةعلىآميناوكارللطمودمولىيجعله

أرسعلوكتبشجمالذيوموالطبمنعليهأغلب،الفلسفةوكانتالمربيةي

التخاقضمقاخضموفي(،3)حنينمئلأبقراطكتبمنوتىصخ!صة!لاليس
التاريخامنالاخرىالفمفةالىانتقلتوافياعنهواضحةصورةتكوينيمكنلا

سرتاالذيالبطربركابنلانتذكرهلاوجدتهاالسريانيةالمصادرالىاي

بىصمومأفراممارالبطريىكضتمهوقدال!ئرعيينعمحابه1منالرسوليالكرسي

لهفانبوى"قائلاالاولج!ورج!الاصيلالبطريركعنمدافما(م19،7)

فاغتصبغيرممونفرداراأسقفوداوودالرقةأسقفيوحناالاعراقلئامالحساد
.(،4)"ةل!خدداوودنميرحناالكرسي

وأصلحهلافلاعلونعليماوسلكتابترجمتهالترلأاجمفاليهفسبتومما

لارسطوالحيوانكتابوترجمةحنينأصلحهلارسطووالصالمالسماءوكتابحخين

فيكانواالذثنالنقلةومنلا!مكندروسالبرساموكتابياقالتسكتابوترجعة

حرانأسقف(م820عامالمشوفى)الرهاويقرةأبوثاودورسالمأمون!د

المعتقدعنوردهالارمنبطريقأشوطاغراءحاولنظاراجدلاكانوقدالملطي

.(بيليمقوا)كسينتورلاا

سنةالنصيبينينانوتلميذه(م817-793)ياقسقريىكالبطسفاوفد

بديىررسهصاوقدواللاموتالفلسفةبعلميضليماجدلاأيضاوكانم814

احباطفاستطاع،يوحنالانجيلوتفسيرترجعةبالمربيةولهبالرقةالعمود

.(،،)كتابالهيذكرأندونالملومنقلةبينالجاح!عدهالذيقرةابيمسمى
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المذمبفييخالفالذيالكنديفيهعارض!لانهبالصريانيةئابتألفه

.(77)الطبى

المحبذينومنالفيشاغوريالمذمبأتباعمنكانبتظناف!دخياأما

ناعلقة،أحياءوالكواكبالافلاكبأنيؤمنوكانالفلسفةفيأفلاطوني9لر

طبائعفيتأنيراللكواكبوبئن،السغاويةالاجصامبهذهمتعلقةالنفسوان

والفسادللكونقابلةغيرالنفسوبأنسلوكهمفيتأثيرلهائمن!والناس

.(87)قلتعقاو

.البلدانمثراخكتابهفيبرديصاندعوةومذه

نأكما،مزاجالنفىبأنيقولمنعلىفيهيردفلسفيكتابولثابت

المضعلفكتابوفي،لافلاعلونحل!السماسةآحركتاباله
قبلعاجلتهالمنيةولكناحكك!ااشرحوكتاب،المنطقاووهـيسا

.(79)يتمهأن

قدالمباسىالعصرفيكأالذيالانسافيلم!لاان:القولالىونخلمى

التيالجزيرةأديىةمنوالتقىالمفةسكامنصنالسريارمترجمياقلاماورته

أفضلالمترجمةكتبناجعلماالنقلفيوالنزامةالتمبيرفيالدقةتملنامنها

عنها-نقلالتيالاصمولمق،
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البعثهوامش

.14آعىالاسلأمفجر-أبن)حد-

رارتلرهأعادس62عىاجمختواولاليدءكهماب-الممدص!لاهـىبنالمطهر-

.ادبسفالمنهى

المهماوياسماعيلاللهعم!قحقهئوالانرا!التميهأالحسينلمجنعلى)ىدو!ملا-
.69ص1938القامرة

صرةالحعبدعبد.رترجمة.الحديشةوالمدنيةالقددمالم!م.سارطورحورح-
.51-48ص1960القامرةوالنشرللطباعةفرانكلينسزمسةثر

.74آ-741صالمقدسالكتاب!قامو!-

.1887بيرو!عليع4!"القعارىك!اب-داودموسفانالمعلر-

الصريانى-ألادبتاريخ-البكسيمعحصديوالدكخوركاملمرادالدكتور-
.آ6صبالقامرةالقتعلفسعلبمة

.107عىالصابقالمصدر-

دار-فريحةتيس9تىجمة76صالمس!ينالملاءسنامج-روزنتالفرانتق-
.1961ببروت،والشرالثقالة

أ-السريانيةالانعلاكيةالكنشةتاريح.الثاكيمقو!سويل!انغاالبطريىك-

.19،3ييروتالكتابرار158عى

.1956حبئانيةعلبعة348صالمثوراللؤلؤ-بىصومالاولاماترالبعلريىك-

.46،عىادابقالمصدر-

العلمدأر.م67عىالاسلاسيةالمربيةوالثقافةالتربية.أبينىملكة.د-
.9801بيوتلللاسين

.19،6بيروتالادنىبالرقالمسيحبيئالكمابرابصة127صالمسيحيةفجركتاب-

وزارةالاقاليسعرفةفيالتقامميمسسمن9مىالمحتار(احصدبنمحم!)المق!صى-

.1980دمشقالنفافة

.349عىالمننوراللؤلؤ-

ترجمةمايرصرتساك!-457عىوالعل!الصلومفعل-الاسلامتىاثكتاب-
.1972بيوت-العلليمةداراللهفتحجرجيس

ينخليةبن3القاصبناحمد)اصيبصةابيابن،الادباءطبقاتفيالانباءعيون-

.196،ميروتالحياةمكاقترضاشارتحقيق268ص(المسدييونس
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21

22

35

36

بدويالرحنعبدشجة؟.صالعربيةالحنارةروح.ر!يشمنريشمانز

.1949بيوتلللايينالعلمدار

.355عىالمننوراللؤلؤ

دارنشرهعادت1-1903روماعلبعة225صالفلكعلم-نلليتوكارلو
.ببندادالمننى

.19،صالمننوراللزلؤ

.45عىالسابقالمممدد

.78عيالمسولالعل!اءمنامج

.1961القامرةالعربيةال!احياءدار-388عىاجالصاسلىالدينبهاء

.73صالمسبيئال!لصاءمنامج

.295صالادباءعيقاتفيالانباءعيون

.98صوالامثرافالتنبيه

الحميد.عبدالدينمحى!حدتحقيئ،554ص،2الذهـجمروج-المسمودي
.1966القامرةالتحربىكناب

(380عىالزوزنيمختصر)الحكماءتاريخ(يرسفبنعلى)القفعلى
.ببضدادإلمثنىمكتبةفئر

.401صالشوراللؤلز

.49عىبيروت1968ايار(2)عدرالعديدالفكسمجلة

داصبيروت20عىحسنتوفبئمعص!،الاصلاسيةالفلسفة،فالتزرريتشارد
.1958لللابينالعلم

محصدتعقيئ317ص8بوالملو&الرملريخق-العلبريجريربنمحد

.1966بمعرالمعارفدار-القامرةالفنلابو

مارونالسلامعبدتحقيق76-7،سي1بالعيوانكتاب-الجاحض!
.1969الفامرة

.الا6صالاسملاسيةال!ربيةوالتقافةالتربية

.186مىالسابقالمصدر

.182عىالسابقالمصدر

.1971!لهران-د!جترفاتهحقيقالفهرستكتاب(اسحئبنمعمد)النديم

.339عى،8بالعلبريتاريخ

.299صوالاشرافالتنبيه

.،،7عىابالذمبسروج

-124-
http://www.al-maktabeh.com



الهلالمعلبعة161ص،3-الاسلاميالتدنتاريخ-زيدانجرجي
"1920القامرة

محالعانيانطرانتعقيئ-226صالدولتاريخمختصرالمبريلأ91المفسيان

.23عى(رفالتق)الاسلاميةالفلسفة

.ال!مرة1967-126عددالمجلةمجلة

.التراتممهدعنالمارر25ص1976نيصان-النانيالمادياتكتاب

.332صو304صو49عىالفهرست

.282عى(الادباءطبقاتفيالانباءعيون)أصيبعةابىابن

.379عىالحكساءتارلهح-القفعلى

.401عىالمننوراللؤلؤ

.76عىالحيران

شحمة263عى1بالهجريالرامعالقس!فاالاهملاميةالحفارة-متقآدم
.49671طبيوت-ة!يرابوالهاديعبدمحمد

.القامرة-،6ص3الا-محلبقاتالاتدلسيصاعدبناحمد

.بيروت،العربيالوعىدار-84-83صابليستلبيهممى-الجوزيالرحنعب!

.1838لايبقيغ204عىالباقيةالآثاركتاب:ابروتيالريحانر!ا

.99صوالاسرافال!نبمه

.1971يةالمعرالمامةالهبنة-م33صوالدينالاحلاقسنسا-بىجسررمري

.398صالقفعلى

.328صستالفهس

.1978الكويت(الممرلهةعال)180صافالتالقسم-لاسلاماترات

.168عىالسابقالمعدر

.119عىالقفعلى

.359صالفهرلهست

لا.9عىالقفعلى

.60ص26مدر(الصرباعلام)الصربفيلسوفالكشدي-الامرانيفزاداحد

.67ص1بالذمبمروج

.328عىالفهرمت

.آ95ص)صهميبصةابىابن
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يانالسايتلمحركد!علىجركالعلا!صسالمامونعهدفيوبىز
محباوكانللرقةمجاورةف!لبه-مصىوتل(م8غ3-818)الارثوذكمسص

تسبطه-وكانتالقديمةاللغاتبتمليموعنيالاديرةفنظمالاوائلوحكعةللمم

وقد-صعحبه(56)لهاكرا!اباليديصافحهكادا،لخليفة!احئفاقةبا

هـ.2لإاسنةوالفرساالبشرومفيالاقباطثورةلاخمادمصرالىالمامون
يينالمداءوخفالاخرىوالطوائفطائفشهأبناءبينالتفاممسادوفي-رئالهشه

النساطرةبجاثليق؟طتهور(اليماقبة)الارثوذكسوالريانالنسا!لرةالصريان

مشوقدعالماالآخرموكانوقد.صداقة(م823-780)الاولطيمثاوس
الكتب.لاقتناءمحباالذمن

المعسوفكتابهللخاسوفلهرالفصيحانطوانالعلامةعاشالمرح!ةهذهوفي

وأريرتهايرةالجزمدنبينمتجولاحياتهممظميمضيوكان(الفماحةةف!عمب)

والتمليمالدرسفيقفاماعمرهأيامأخصبالينورأسىوالرماالرقةفيوأمضى

تسفلعظيمةصداقةالردىعمبسةبنعثمانأوفيموسبالمترجمتربطهوكافت

اليه.اه!سرأالتىالشكررصانلمنذلكعلى

وتحايشالترجمةعملسرعةعلىالسياسالفقرمناخشاعدومكقا

بنمارييذكركماالنصارىألىيميلكانالذيالمأمونعه!فيبسلامالطوائف

.المجدككتابصاحبصليان

هـ(288-221)العرآقنبنثابت

حخين:وممأربمةالاسلام!االشرجمةحذاقأنعلىالمؤربنمعغلميجع

بنوعمرالحرانيقرةبنوئابتالكندياسحقبنويمقوبأسحقابن

.(،7)الطبريالفرخان

ثابتوبيناسحقبنحنينبيندائعاتقرنوالطبقاتالتراص1كتبوكل

والتأليف.الشرجةمضمارفيرمانفرسىروماكاناوقد

اندثرواقوموهم،حرانصابئةالىلختمسبعالمانه؟ثابتموفن

يذكرالجوزيفابنوعقيدهمفسبتهمتحديدقيالمربالصلصاءحاروقداليوم

والمسعودي(،8)بعضاب!ضهاتناقضوكلهامذامبهمفيللملماءأقوالعشرة

عنهمقيلماوكل،معهملرمميطوىومكذا،اليوناتيالجنمسالاينسبهم

.ماسيخيونلويسالمستئرقتعبيروفقالادبية)الروايةمجالفييبقى

بالسريانيةعنهاكتاباثابتكتبوقدالكثنعنهاففقدعقيدتهمأما

يؤمخونانهمء:بقولهموجزاتلخيصامذمبهمالبيرونيلخصوقدضاعولكنه
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عندهمليساذ،مجازاالحسنىبالاسصاءويسمونهالقبانحعنمونهو!نق،بالته

ونعلقهابحياتهاويقولون،وأجرامهالفلكالىالتدبيروينسبون،بالحقيقةصفة

.(58)"الانوارويعظونوبصرماوسعمها

الرقةسديخةفيواردمارهالممراناتساعبعدفانهضالاجتماعيوأما

فينشيطةجاليةوشكلواإليهامنيمكبيرعددانشقلالهجريالثالثالقرنفي

جصيعجذبتوالرياضياتللط!مدرسةأعسهممواكصا،والتجاريالحرفيالمجالين

معرديارزارعندماالمسعوديذكرهنصمنذلكعلىونتدلالدياناتأبناء

أبيبابنالممروفيوسفبنيهوزا"ومنهماليهوربمضهـوناقش222سنة

ديارمنالرقةفيوالطبالفلسفةفيالصابئيقىةبنئابتتلصيذالثناء

.(60)"مضر

بلبسالعلوائفبقيةعنالتميزيحبونأمرممبءفيالملةهذهأبناءوكان

كهخةصةومذهالاكتافعلىالمتهدلةالكثةالشعوروبوقراكأ،الواسةالاقببة

وبمشقدهينتوناليهومم!الفيثاغوريالمذمبواتباعالنهرينبينمابلاد

ويملل.ازمماعتنمصدرهذاالسيمذمبهموكان.يؤمنونوالع!دالفلكفي

مجتمماتيؤلفوندائماحيخماالناسان"-بقولهبرجسوزلمالعلامرةمذهمثل

الانتسابيجملونو،ممتازةمنزلةأنفسهملونينننالكبيرالمجتمعداخلفيصخيرة

.(61)غيرمممناللهالىأقرببأنهمنور!شيو،سريااليهم

المتوكلن!زفيعاشوت،يلا!ملااتطمعةقىبنثابتنفهم!ىكانتلقد

يلبممه-حمونعصامتينةألبسةأقبسقمصيثبالحيفاللمةأملأخذالذي
الدواوينفياسشعمالهمعنونهى،أبواب!معلىاعينشياصموررسملفبل

ابداعهفيذلكعلىتغلبولكنهبهالمحيطللمالمالنهماويةرؤيتهسرومذا

قرةبنثابتفأصبع،ووحدتهالمالمتخاسقفيهوجدالذيالمددعلمفي

الناساعجابونالبيةالعسالحضارةقومتر-تفمي!تمهخدسأعظم
ضأنارتفاعسببمون"وهـ(289-المعتفث!72الخليفةواحترام

العربية.الدوتةفيالصابئة

فيممهيعلوننواكاالذينللخاسبتنظيهالترجمةفييانالسرتقاليدبتناأعادلف

بحسبالنقلحسنعلىيدربهموكانوالعلبالرياضياتفيمتخصصةمجموعات

بلى:بعايجلىانيمكن-انجازاتهوامم-للاديرةالشابعةالمدرسيةالاصول

اهـيئة:والرياضيات!ماانجازاق

صلفومولاب!لسيووكتا.المخ!هـطتشا!ووإالعرثارو!نقل
ترجههافقدالاولىالاربعأماةر"الاالثلاثالمقالاتمنهاشجمكتبثمانيةمن
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!!لاالاصحمروتاموسىبنأحصدي!يبينالحمييملالأبيبنملال

لنافحفظت،كلهاشجعهانابشاأن(71)ذكرعندماديفوكاراالبارونذكره

فسروقداليونانيةأعمولهافقدتالمخروطاتمنكتبثلاثةالعربيةالشرجمة

.حاصبكتابونرحهاالاولىالمقالةنات

اليونانيةعنلاقليدسالاصولكناب!الوألقوعندما
ثابتفكسلنضجوذلك(62)دالاخررآث!!إلاصلاحأصلحه
عرفنااذاسيماولاالرياضياتفيونباهتهمتلاميذهخبرةونموالعمربمقدم

الحسابعناعةفيمفماكانالذيانىالحسالفتحبنصنانبينهممنان

.(63)والاعداد

يةنتق!!هـالرواوا،قليدساصيلاء-آكتا!لتثاكعاتص

الرياضياتقعدةوخواطرورسائلكتبافألف،والتاليفا!هـالدرايةوالنقل

!ض-سومغصضماموضحاممةوالفلد!أ
الاعدادلايجادقاعدةوقهممهمنها،جديدةوعلاقاتمسائلمستنبطاوأضحة

كالعددينالآخرعواملمجوعيساويأحدمماعدرينكلبهاونعنىالمتحابة

أضلاعه،بينالملاقةخلالامنالمثلثقياسعلريقةبنكما.(284و220)

وأوجد،ةوالكسالمخروطحجمسساحةبصعرفةالخاصةالقاعدةكذلكاستخسجو

معلوسين،مفاربن؟ين(64)منناسقينوسطبنبايجادالمشعلقةالمائلحلول

جي!مختصرولهالخكامليةالكمياتلعلسيقةالمكافىءالقعلعمساحةحددكما

المربعفيوكتاب،الهندلههميةالمسا؟لاستخراجفيوكتاب،الهفسةعلمفي

الريافيةشجماتهلانيافياتالرلاتلاهلمنيقالم!ثابتمه!ومكذاكاوقعلره

.(6،)الاعمليةالمخعلوعلاتمنعاصةبصورةأدقيمةالفللنصوعى

ترجهمانايتاصلحفقد،الرياضياتمنمامجزءوموالفلكعلمفيأما

مرقامبلبذلكيكتفلمولكنهالمجسعليكتابمثلوراجمهحن!بنا*سحق

المربفيهاعرفهالتىبالصوزةوأوضحةالهمصريانيةعنالكتاببترجمةنفسه

وأرى(66)عشرةالثالثةالمقالةعداماالكتاباختعرانه:ويقال.ذلكبعد
بنجابىبنمحمدوالفلكالرياضياتفيتلعيذهمواختعرهمنأنالعوابان

قىصكما.!شانابنهاغراضهوبينهـ(317المتوفي)الرقىالبشانىعنان
الجي!ة!ممايوختساويىاترجصةعنوأفلنهالسريانيةعنبطليموسكتابثابت

الموسومبطليموسكتابثابتترجمكهـا،البتانيتلهيذ!ثرحهاثمالنقل

مقالاتثانىمنمؤلفالكشابومذاالارضوميئةالمعمورةفيبالجفرافيا

نسخةعنجيدانقلاالصربي!لىثابتنقلهكأرديانقلاللكن!ينقل
معنىويأخذالقفعليعنديتحولمذاالندجأبننصولكن(67)سيانية

.(68)جيدانقلاالعربيالىناقلهموالكنديفيصبحآخر
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.(69)الكنديتالي!منكلهالكتابجعلففجلجلابنأما

الجغرافياكتابفيمصورةالارضصفةمصرفيشامدقديدو!سملاكانواذا

اليونانيةأسعاءماأنالاالاشكالمختلفةوالرسومالاصباعمنبأفواعلبطليموس

وبالوانبالعربيةالدنياصفةعصلقرةبنثابتفار(70)فهصهدونحالت

قصيعلابنقرةمولهتلميذبصساعدةومشمعةملونةدبيقيقصاشعلىزامية

.(71)الحرأني

السماءلقمةرصدهفىالهمةالسشا!ثااتبانجاثابتمدرسةوتوجت
ثة.إ!رأمدة

:ةفس!غلاوا!صلطبتانجازاتا

أصيبعةأبيابنيذكرلبيناالطبمجالفيثاوت!كانةفيالمؤرصوراختلص

منغيرهفيولاالعلبصناعةفييماثلهمنثابتزمنفييكنلء:أنه

رورالفلسفةموعليهالفال!انألىآخريذهب(72)الفلسفةأجزاءجصيع

والعددالمخطقحشةتآليفولهالفلسفةلبواسعمتقلدوأنه(73)الطب

العلبيةكشبهباحصاءقصتولكني.الطببينهامنيكنول(74)والهندسة

فيالعربيةتىجعاتهوكن،كتابا35سنتقربفوجدتهااصيبمةأبىابنعند

بنوحبيشىثابتترجمهالكيموسوكتابلجالينوسرأيايعتقدماكتابالعلب

.(7،)الاعسم

طبيةموكلموعةومو(العلبكتاسالذ)لههوكماتالرئيىأما
(م400-325)لاوريباسيوس(العلبفيالجاكلكشاب)تشبهمختعرة

كتابهمواداستقىأنهنظنيجملخامماالمضونحيثمنكبيرتشابهبينماونة

(الهجريالئالثالقرن)ابراميمبنوجيىبنعيسىالكت!بتاعربوقدمنه

!ترابطثاتتكتابولكن(مقالةالهممبعينكتاب)وسماهاسحقبنحنينتلميذ

وقدوالاطخابالحشومنسليمةواضحةولغتهوالمض!مونالصياغةحيثمن

ظلوقدوالصريان)67(اليونارعلاءمؤلفاتمنمقتبسةا!شئهاداتضمنه
علىثابتألفهوقدالوسعلىالقرونفيالعلبيةألعربصاجعأحدالكتابمذا

فور!ملاثابتبكناش!سميهأصبيب!ةأبيابنجعلمهـاالسريانىالتفليد

.بالذخيرة

فىالتيالوققتكتاب)!همهمماهبالسريانيةكتابالعلبيةمؤلفاب"ومن

بيةجميذةس!لاانقلهوقدالمشضارقنالشريانحركتىبينالذيالسقون
وقد،احنينبناسحقاصتحسانونالثابت4أصلص2قالخعرانىأسي!بنعيسى
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العربيةالعضارةالىنياليوناالعلميالترانونقل!السريان

الخالد!الدينصلاحالاستاذ

للبعث:التاريغيالتمايد

القرنينخلال-المعريانوأجدادصاصيون3و-الآراميينجصوعاجتاحت

النهرينبينمابلادمنكبيراجزءاالميلادقبلعثر"والثالثعرالرابع

الآراميةللدولةالشيدةالعاصمةدمشقواصبحتووسعلهاسوربةوثمالي

الثالثالساسالشعبالآراسيونكانوبذلك.م.ق(1200)عامحوالي

حيثالخصيبالهلالبلارواستوطنالعربيةالجزيرةمنانعللقالذيالرئيمى

الشمالفيمستعلةكافتغربيةساميةلهجةمنأتتالتىولفتهمقوميتهمنشأت

اسميكتسبواولم،الئانىللالفالاولالنعففيالرافدينبلادمنالفربي

بن(.م.ق0110عامنحو)الاولفلاعرتهلاتأيامحتى،الآراميين!
الآراميونواقتبس.الغربفيسوريةحتىالاوسطالفراتمنطقةفيأقاموا

احتفظواأنهمغيربيخهمأقامواالذينوالكنمانيينالآموريينحضارةتدريجيا

تسهمأنلهاقدرالتيالاصليةوبلهجتهماللغةوموحضارتهممنواحدبصظهر

آرامامرانتهاءحينذلكبعدآلههمياغربىحياةفيالاهميةبالغاسهاما

الأشوريينملك،الثالتفلاعرتفلات"يدعلى(.م.ق732)عامدشق

الآرامبينتوسعفاقالذيالتوسعنيلكالآراميةوالحضارةالشجارةتوسعوبدء

جميعألىالتجاريةقوافلهميبعشونالآراميونالتجارفكان،والعسكريالسياسي

يحشكرونوكانواأيضاالشصالفيدجلةمنابعوالىالخصيبالهلالمناطق

يحتكرونالفينيقيونومنافسوممعهـومتهمأبخاءكانكماالبريةالداخليةالتجارة

موانىء!نصورثمجبيلكانتكاالباديةميناءدمشئفكانتالبحريةالتجارة

الشى-الآراميةاللنةأصبحت(.م.ق،..)عامونحو.المتوسطالبحر

للتجارةا"لعامةاللغة-سوريةفيالمماميةالقبائللاحدىالتجاريةاللغةكانت

المنطقةلشعوبال!امةاللفةغدتئمالغصيبالهلالبلارولحكوماتوالحضارة

وأصبحت.تاماالاخرىالامية.اللغاتشقيقاتهاعلىفوزماوكان،مه!الكفي
لمان-حتيفيليبقولبحسب-الشانيةوالامئارة.وشب"المسيحالسبدلغة

جدارعلىمومةلاتيخيةبحروفبالآراميةمكتوبةوحدتللسيحيينالاولىتكئ

.(م79)عامقبلتاريخهايجعلمما؟بومبى"فيكنيسةكانربماصكن

داريوس"ففي.الساميةالمخاصاقعلىمقصوراالآراميةانششاريكنول
اصبحتومكذا،الفارسيةالمقاطعاتبينالرمسيةاللغةالآراميةج!لت"الكببر
الهندمنشمشدامبراعلوريةفيالمتداولةاللنةالاسكندرفتوحاتزمنحتى

امبراعلوريحةسلطةتعصهالالفةحققتهالذيالفوزمذاان.الحئةحتى
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الاببيةانتشرتالآراميةانتشاروكل.التاريخفيمثيللهليسأملهامن

أوغاريتءأبجديةولملهااقتبكلمهامنأولالآراممونكا!التىالفيخمقية

حيث"5حع"ح!34"شيفرذلاستاافيهالتنقيباتاأجرىلتياشمرارأس!لو!!3أ4،!

ع%ريحرفاأوعلامة(29)عددمايبلغالهجائيةالحروفمننوعأنهاوجد

واستعملتيالآرامبناقتبسهاربماالتى(.م.ق1400)عامالىتاريخها
الآرا!ي!تمنأبجديتهمعلىالحبرانيونوحصل.الآسيويةالقارةفيأخرىلغات

الفينيقيةالاببيةقبلمنيستصملونوكانواوالرالعالسادسالقرنه!د!ب

التوراةكتبأليومبهاتطبعالتيالربمةوالحروف.الزمنمنمدةيصةالف

لغةمىحيثمناستمالهااعادةاليومالصهاينةيحاولوالتىالمبرانية

ببيتهم9الشالعربوأحذ.الآراميةالكتابةعننشأتفلسطينفيلهمقومية

عنهمأخذتهاوالتيالانباص!ا!صملهاالتىالآراميةمنبهاالقرآنكتبالتى

أخرىلشوبحدثكذلك،وكتادتجهابلهجتهاالكريمالقرآدفننل،فريش"

ذاتفأبجدياتهموالفسلسوالهنودكالار.نكتاباتهاالآراميةالحروفعنأخذتان

البوذيونالكهشةحملوكذلك،شيةوالسنسكسالبهلويةكالحروفرامية1مصادر

الهلنستييده!لافيوكورياإصيناقبالىالسنسكريتيةالابجديةالهفمن

با،عرفتامبراعلوريةالهندمئمماليفيأسسمواالذينسلوقياملوكظل

بمدقائمةسنة(1،0)منيقربمافللتالتى،ا9ورياا"امبراطورية

والتى،(شتييةالخسءباسمالم!روفةالكتابةوفللتالهندسنالاسكن!رانسحاب

ايليف!هـ..ب"الاستاذحملمماالسوريةالآراميةالكتابةمناشتقت

فهو،الفرسالاكاسرةدولةحتىشملتالتىالآراميةاللغةبسيادةالقولالى

الرسميةاللغةوغدت،الفارصىالعهديعالميةأصبحتالآراميةان":يقول

بطريقشرقاالاوغاريتىسثكلهاالفينيقيةالحروفت!صوومكذا.،(..فيها
أوصلوماؤقدالفينيقيونامااليوتانيةبطريقوغربا،الاقعىالشرقالىالآرامية

الصادام!لوقة-حتىفيليصالاستانقولبحعمبالابركتينالىنقلتفماليهم

.المسلصونبر!لاكأومنالصريانالعالميةالحضارتةالمهمةبهذهقاموت.كله

السامية:ال!فاتمجموعةفيوموضعهاال!ريانية

كللغاتتنقاربعدةمجموء،تالىاللعاتتقسيمالىالمستشرقونعمد

التقميموهذا،والتفكيروالقواعد،والتركيباللفطفيبينهافيامجموعة

منالعاشرالاصحاحقيوررمابحسبالبشريةالاجناستقيمعلىيعتم!

أبناءالى4وأمص4شوويرث!يلاالنوعأرجعالذيالتوراةفيالتكوينسفر

اشبصهآخرتقسيصامناكأنعلى،ايحاذت"و،حام"و،لهمام":الثلاثةنوح

والالوان،الفطرليةالايحاحيثمنالانسان!لبي!ةعلىفيهفاعشم!واالباحثون

المقدمس،الكتابتقسيم،البشريةللاجناسالتقمهميصينوكلا.والبيشاتوالاماكن

الطيي!ية.الملامحوتقسيم

تجمع،نو!لاوواإكانكاةالنشطي!شحدامصتارا،بشرتجنسامناكأنوجد
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وثيقةوثفلفيةواجتماعيةطبيميةرو،ابطبيخهاوتقوم،مشنركهخواعىلهمعوبه

االحامى،هـا"لجنسأما.،الساميهـالجنساسمالجنسمذاكلا!للق،الصلات

السلمي،البنمىمثلوالطبي!يال!يخيالتقسيينفيهت!حووا!سهاستمدفقد

بالجنسيعرفواصداجنساوالحا!ىالسا!يالجنمىيعدأنالىب!ضهمذمبحتى

اللغاتنيالجنسينمذينأممبينتقاربمنمخالكلما،"الحاميالسامي"

التيالميصرةبيةالعسةعوم!وملافيجاءلذا..البئريةالجاعاتتطورولي

الآتيجالتقسيمسنواستفادت"دسكفايكنجهـكولومبياموسومةعلىاعتمدت

الساميةاللغاف

لهروعهاابحمومةعهافروا!مرمة

الكلاسيكبة،العربية

الحديتة،العربية"ال!ربيةالآنورية،البابلية*كارية

يةلحيا

يةلامهرا،يةلجعرابيةثيولاا!ةنيةلموا،لفييعية.أ-نيةا!ما

بسة،الفالمصريةالهماتةم!الا،المندعية،نبةياالسرالآ
القبطية--.النربيةاميةاتررامي!ا

الصومالية،،ال!بالاالكوشية،القديمةالليبيةالحلصية
البجا.بريةالبر

الساميةالمجصوعةفيالريانيةاللفةموقعولبيانكثرذلكولتوضميح

هى:ثلاثةرنيصةأقسامالىالمجموعةمقهتنقسم:نقولالمجموعةمذهللفات

و1والجنوبي،الكخعانيأووالغوبي،البابليالآشوريأوالرقي

بمالآتيةاللفاتفيشملفيهالسريانيةتع!الذيالغربيالقشمأما.العربى

والتدمرية،،يانيةوالممر،والمبرية،والآرامية،والفينيقية،الكنعانية

والنبطية.

بصدينةالخاعمةالآراميةاللهجة-الاصلفي-مي"السريانية5و

فروعمنفرحفية!يفالس،اليونانيةفي،!!هأديسا+ميالتي،هـالرما
لغةوأصبحتومنعلقتها،هـالرمالهجةمنتطورقيوت،الشرقيةالآراميةاللغة

النهرين،بينوما،سوريةفيةيس!رلااليونانيةالكنيسةعنالمنئمقةالكناش

اصملان،السيان+باسميرفونصوريةسكانوصار،لعلوم1والادبولخة

وثتي.مدلوللهصارالمسيحيةلاعشناتهمالسابى،الأراميين،

كلالعربيالفتعبعدعلويلةة!مالسريانيةيتكلمونسرريةسكانبقى
المت!لةالطبقاتببنالكتابةلفةأعمبحتالدارجةالفعحىالعربيةاثلغةان

العربيةاللغةشقيقت!امحلهاحلتحتىالم!ريانيةبقيتالدارجةاللخةأنالا

السادستمرالمزابحاث-،29-
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الوليد،وابنهسوانبنالملكعبدعهـدفيالمربيةالدولةتعريبحركةبدءمنذ

الىال!ريانيةتتكلمالقلمونمنطقةفيالسوريةالقرىبمضالأنالىنللتوان

بعدالسريانيةاللفةعلىالمربيةللغةالخعركتبوفيلك..العربيةجانب

أممهاكثيرةعواولعنعادةيخشأالذي"اللغاتصراع"يسصمادخرلهما

أهله.لغةغيربلغةتنطقجنبية9عخاصرالبلدالىينزحأنأحدمما:عاملان

لافرادمعاويتاح،المنافعفيتبارلان،اللغةصختلفاشبانيشجاورأن:وئانيهصا

والثقافي.الماديالاحتكا!نرص

أجنبيةعناصرنقوحانتغاءوموالاولالعاولعنعمفحاضربناواذا

صل9عنالشمبينكلاوأنواحدةأرومةمنوالعربيةالسريانيةاللغةلان
مراحلعلىمنهاشحاالعربيةيرةالبنمنالاصلفيوكلامماواحدودمواحد

حققتكماوالاتساعلمرةالستالمربيةاللغةعلىسهلوبهذا..معينةتاريخية

الرما،!كانتحيثذلكمشلالاولىالميلاديحةالمصورفيسابقاالسريانتاللغة

لهااليونانيالشقافيالمركز"انعلاكية"تجاهيقفالذيالكلصريانيالئقالهاالمركز

اللغاتكلعالميانعراالسريانيةحققترص!لامذاففي،الهلينستيالعصر

فىتدريجياانتشاراانتشرواالذين!النساطسة"المبشرينبعلىالاخرى

حدالى-نسطوريمبشركلفاصبحبيةس!لايرةالجنوأ!لرافآ!مميااوايعم!

سريانى،ثوبفيللفلسفةداعيااغريقياوفيلسوفا،مسيحياداعيا-ما

المه!ذلكفيسوريةنيالحاكصةالبيزنطيةللدولةالتابعةالكنيسةأنوبما

علىالسريانحرصففوتماليمهاعملواتهافيالاغريقيةاللنةتستخدمكانت

،،السريافيةاللفة"القوميةلغتهموأحيوا،المستممرينلفةالاغريقيةنبد

عاتقهمعلىخذوا9و،فقطالسريانيةباللغة"3!ع5*!ح!3فاسببسر"لاحتفلوا

المترجمةبالمادة،كذلكمتعيشةوفلسفة،متعيزامحليالاهوتايكوفواان

ارسطوطاليس،"ععلفيهنتقلالذيالوسطاموذلكصبحوأ،نيةيالسراوالشروح

عبرالبيقنعليةالامبراطوريةخارجآسياالىالمحدثينالافلاطونيينوالشراح

ممالمترجمينمنيانالس"ةالنساطس"كانوبذلك،الفارسيةالامبراطورية

بيالعسالمالالىذلكبمداليونانوعلومالهلينيةالفلسفةقدممناول

قولوفق-نبالغولا.السريانيةالنسخعنمأخوذةعربيةبعلريقالاسلامي

صورةلايجادالتعهيدفيالسوريينالسريانامميةفيقولنايكنمهعا-بعضهم

لجكلتمهيداكانتالحقيقةفيفهي،الاسلامقبلالهيلينيةللثقافةخرقية

المربيةالحضارةوبخاء،الفكرلتبادلعالمياوسطانلكبعدبيةالعساللغة

عظيمااهتعاماواللاموتالفلسفةالىاضاىالسريانلدىونجد،الاسلامية

لار،بالمبالعلةوثيقعدالاحيرالملمومذاوالفلكالكيياء3بالنن

التنجيمية!الناحيةمناليهينظركانالقديمةالمشوبوعند،لدي!الفلك
اردمرتلذا،والمرضوالصحة،والموتالحياةبحالاتالصلةوثيئيمدكانكما
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السريانيدعلى"خوزسشان"،،عربس!ان"منعلقةفي،يسابررجندوررسة،

اساتذتهايدوعلىآالفرساكاسرةرعايةتحتالمدرسةمذهلانالسوريين

السابقةالقديمةال!صورفيالآراميينآبائهماسهامسهعوا1الذينالسرريين

ر،العالميةالدوليةاللغةالآراسيةاللغةاصبحتحيث،المسيحالسي!لميلاد

أخرىمرةبهقامالهامالالهمهامومذا،والحضارةالثقافةولغةآالدبلوماصية
بينوالثقافيالحضاريأثرممكانحيثالسوريونالسريان3والآراميينحفدة

السورية،الارضعلىوترعرعتنمتالتيالسلوقيةالهيلينيةالحضارة
خصسة!لرقمنالفارسيةالامبراطوريةالىووصلت

ومدارسهم.مماغيرمنأكثروالفلكبالطبامتمواالذينةالنساطى-1

العين.ورأسوالرمانصيبينفيكافتالسرياقية

صهم1التييسابورجندسدرسةنيالموجودونالفرسالزرادشتيون-2

علميااولرسةمذهازرمارفيقوياا!ممهاماالسوريالخسطوريالمنعربها

وعالميا.

علىصوريةشمالىالواقمة"حران"مدينةسنالحرانيونالرثنيون-3

ومنابعه.البليخنهر

مما:مرحلشينالىاثرماتقسيميمكنالتي:الاسكندرية-4

معر.نيالبعلالسةحكممرحلة-1

لمعر.الرومانححمرحلة-ب

ائسس!لابين"متحفهاعلريقعنالملمياسهامهاالمدينةمذه1!ممهمتوقد
الفلسفةولدتالمدينةمذهوفيال!ظيصةمكتبتططريقوعن،ألك*؟ءه"

.بةالجدلفيئاغورثيةوا،الحديثةنيةالافلاعلو

الدينيةالخساعلرةفكرةنبتتوفبهاالسلوتىالعهدفي:افطاكية-5

عبادتها.عدمأوالايقوناتةد!بعو.المسيحالسيد!لبيعةحول

الفارلهمميةالدولةالىعلومهاتسبتالتيالحضاريةالعلعيةالمراكزومذه

كماالعربلانالا!لاميةالمربيةالحضارةقيامبدايةنيناتالاثرتىكت

وكان،الشامبلاددخولهممنجيلينأوجيلبعدالعلومدفيادخلوايمدو

العلم":النبوىللحديثتحقيقاالطبهوالعلوممذهمنبهامتموا!اأول

الامويالخليفةامتمامكانلذا.؟انالابوعلم،الاديانعلم،علان
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منطلبالذي"المزيقعبدبنعمر"الخليفةوموكبيرااهتما!ابهالورع

من"الطبةسم!رررنقل!الكخانيأبجربنالملكعب!،وصديقهطبيبه

أولبنقلكلفهوكذلك4حران"الىغ")نعلاكية"الى"الاسكندرية"

وكذلك)الاسلامفينقلأولمذاقكان،ال!ربيةالىالسيانيةمنعلبيكتاب
علىبفلهرتالاسلامفيعلميةمؤسسمةأولالطبيةالمدرسةتلككانت

،بيمارستان.وموأ!سسهت"الملكعب!بنالوليد،كانماالىاضافةالامويين

يد"يقبنخالد"الامويالاصيراهتمامالىاضافةالاسلامفيمستشفىأولفكان

الاميرتاكانحيت،الصنعةعلم"باسملديهميعرفكانالذيالكيمياءبعلم

علىيتلقىلكيدعاهانبعد،ماريانوس"الرامبالعالممذاالىعهدقد

مذايديبيهطووضع،الملممذاوتماليمالصنمةمذهوت!اليمأصولبه

بحاث1مركزأولنواةذلكفكان،اللازمةوالاموالوالارواتالآلاتالعالم

أعمبحتخزانةفيفجعلهاالكتبلهجعتالامبرمذاأنالىاضافةالاسلامفي

ال!ربيةال!لومفأولياتونواتهاوالاسلامالمربرنيافيمكتبةأولمذابعله

وطورتالشامبلادفيأنشئتالدنيويةأومنهاالدينيةسواءونواتهاالا!مملامية
سادالذيالنسبيالاستقراربعدبندادفيالعبالههمبينماأبيعلىواسماتعلويرا

الدولةم!الموارتساموالتحريرالفتححروبعرانقضاءوبعددولتهمعهدفي

..الوجودخريعلةعلىالكبرىالا!مملاميةةيب!علا

والترجمةالتاليفحركةوفشاطالثقافاتتمازجبايةانوالخلاصة

د!فيسيعاولاالعباسيالعهدفيواتسعتازرارتئمالاسويالمعرفيتمت

متوازيين:مئهمكليناتخذتحيث!المنمامون،

التىيانيةالسعنسيماولا،الاخرىالثقافاتعنشجمماتدوين-أولا

اليونافية.الملوم!نالكتيرشجمواقدبهاالمتكلمونكان

ناتالموضوعات!نهمملوقد،المربيينوالتدوينالتأليفبدء-ئانيا

الاسلامى.العربيالطابع

وميالعربيةالعلميةالحركةمنالاولالشكليهمناالآنبحثنانيونحن
بهاوالهامةالرئيسةبالمهةقاملقد.المربيةالىوالنقلالترجصةحركة

القسطنطيخيةالىالرصلأرسلواالذينالخلفاءرعايةتحت"السوريونهـالسريان

الرومأباعلرةالىالاحيانبعضفيوأرسلوا،الهلنستيةالمدنمنوغيرما

ا!يسولااليونانيةالعلميةبالكشبيمدومماناليهميطلبونالاقدميناعدائهم

تجسيكانتالمثمرةا(لعلميةالاستدانةومذهالرياضيةوالملومالطبكتب
الحضمارةمنقديمااليوناناصفانفقد،وجدتأنمنذالحضاراتبين

في،اقليدس"كتابوصلالاستدانةوبهذه،والفينيقيةوالمعريةالبابلية
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"المأمرن"فانشأ،العلميةالكتبامهاتمنوغيرهالمربيدالىالهندسة

علصمجمعومو،الحكمةبيت"/م830هـ-م15/عامبضدادفي
عليهمأجرىالتراجعةمنومينةعامةومكتبةفلكىمرصم!ومعهأكاديعي

بىمنالمعهدهذاان،:"حتيفيليب"فيهيقول،المالبيتمنالأرراق

الاولالنصففيالاسكندريةجاممةانشا*منذشي!علعيمجمعأمم(نهعلى

اللغاتمنالكشبأمهاتترجمتده!ملامذاوفي،الميلارقبلالثالثنالقسمز/

وموالمجمعمذالرناسةماصويهبنيحيىوعين،العربيةاللغةالى)!لختلفة

وقد،العلبيةالمخطوطات!نعدداالرشيدللخليفةشجمأنلهصبقالذي

الصباسيالعرانتهاءحتىالترجمةخ!مةفينثماعلهيراعملالمعهدمذاظل

هـ288عامهـالىا33عاممنالمثمرةالمخصبةالاعمالمذهودامت."..الاول

.(م075-009)

بهاامتقتالتيالكبرىباليقظةال!لميالممهدمذاالىمدينالاسلامان

اليونانكنوركشفواعادة،التجار-ةانتار-أسبابهافيتشبهوالتىارجاؤه

.والفنونالحلومازدمارننائجهاوفي

:السريانيدكلالمترجمةالكتبوأشهرالترجمةطرق

وتتصلتتعلقثم،أولاالترجمةفيوعلريقتهمالمترجمينبلفةقتعلقومي
افافة.ئافيااليهاينقلورالتىاللفةمنوتكنهموالادبيةال!لصيةبئقافتهم

يشمصبآخروفريق،الفارسيةللثقافةيتمصبالمترج!ينمنفريقوجودالى

العربيالمالمفيالشوبيةفباتثعارمنثمسةذلكفكان،اليونانيةللةغافة

خصوماتمنمدةقبلالعربىالوعلنييجريكانبمامنمبيهومو،الاسلامي
السلافيه،للثقافةوأحيرا،السكسونيةللثافةأواللاتينيةللثقافةالتمصبل*وح

مناقبيبسزواأرالعباسيرع!لافيالثقافيةالممسكةمذهأصحابعلىفكان

الىوفسبتهاالكتبأختىاعالىأحيانااضطرممممالهايشعصبونالتيالمثقافة

ومنلهموتمجيدالفضلهمابرازااليونانأوالفرسأبناءمنيتوممونمن

..الفكررجالكبارالىنسبوماالمنحولةالمؤلفات!ن!لائفةللناسأخرجرامنا

وثيغااتصالاولغتهاالمربيةبالشقافةاتصلمنمنهمقلفانهم،هـالسريانص1

احم!بنالخليل"علىالعربيةعلومتلقىالذي،ااسحئبنحنين!باستثناء

متينعلمالىنو!جىيلاالمهصريانالمترج!ينأكثركانولكن."الفراميدي

عبارته،لهليقومالكتاببعضالىيلجاكانمنومنهم،وآصولهابالعسبية

العربيالذوقينكرن9-عيادمحمدشكريالدكشوريقولكما-غريبففير

منالشكموقف"هـالجاح!الاديبيقفواى،الترجصاتمذهمنكثيرا

منالقرايةموقفوقفالذي"السيرافي"النحويأو،المترجمينأولئكمقدرة

والصريانيةبيةالعسفالترجماتذلكوبرغم،بهموالهزءالمتسجمينمنكثير
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الذينالمششرقينومن.المكتباتبطونفيخطوطاغيرهوبقيالكثيرمنهافقد

رسل"5و"بونيون"والعسبيةالسريانيةالترجمات1!ماليبببحثعنوا
."برجشترا!صر"و

:أبقراطلجواكلالسريانيةجمةالتسمقدمةفي"!ه!ه!بونيون"يقول

ألاصحعلىأو،أمينة!جترجصةميللجوامعالسيانيةالترجمةان"

تجعلهاالتيفيةالحسالىعمدتوربعا،اليونانيللنمى،الامانةفيمفرعلة

القيالعصرالحقيقةمذه!ننستنتجأنالاسفمعلهكنناولا.المعنىمنخلوأ

.السريانالمترج!منكثيرفيعيباكانتالحرقيةالترجعةلان،فيهعيلت

بلغةمكتوبةواضحةتىجماتقطعند!تكنلمالسريانأنأزعمولست
منكثيراسلوبهايشوباليناوصلتالتىالترجماتأكثرولكن.ممليمة

معانيهاغيرفياستعملتكلصاتفيهاونجد،الخعلامنكثيروشاكيبها،الغموض

نومج!تملاكان.مسرفاحرفياأداءالمهصريانىالنعىيؤديأنأرادا!لترجملات

سريانيةبكلمةيونانيةكلعةكلبترجمةاكتفواصعبةفقرةصادفوااذاالسريان

الترجصاتمذهفيلخجدوانخا،تفهمعبارةكتابةمابحاليحاولوااندون

واخيرا.ماالمشىتفيدلاعباراتبل،ةئل!اخلاالعباراتمنكثيراايضا

البتةيتحرجونلايونانيةكلمةسعنىجهلوااقاار!اكالمترجعينانأعتقدفاني

تلكميفيدعماالبحثجهدلقارئهمتاركين،سريانيةبحروفينقلوماأن

.،ابتدعوماالتيالرعلانة

بمضمدحفي"بىجشترالهصر"المستشرقوهوآخرمششرقويقول
الترجمةفياسحئبنحنينالىطريقةمشيرايقولحيثالجيدينالسريانالمشسجعين

يأتي:ما

ممخىعنالتعبيرفيكبيراعناءتفمماتلاميذهافضلوحبيشاحنيناهـان

ترجمةيشرجانوكانا،الوضوحمنيستطاعمابقدراليونأنيةالاصول
."تنسيقهاوحممناللنةبجصالذلكفيضحيالوحشىحرلهية

قدماءعندتلتقيفجدماالمترجمينعلىالسابقةالاحكامأنفجدومكذا

يذكر"أصيبعةأبيابن!مذا،السريانالمترجعينعنقولهمفيأمتناملماء

وبهـض،يحيىبنوعيسىوحبيثىاسحقوتلاميذهحنيننقليمتدحأتد!ب

مترجمينالابىشوأيوب،لوقابنكقسعلاالطبقةمذهفييقاربهممن

ة"الحمصيملالبي9بنملال"عنفيقول،النقلجودةفييشبهوفهملاآجرين

ويقول."اللفطلهابلاغةولافصاحةعندهيكنولمالنقلصكلحيحكات،

يعسفيكنولماللحنكثيرنقلهوجدتء:"الترجمانفثيون"موأخرمن
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يقاربوكان!:"بسيلبنهـاسطفانعنيقولبينما."اصلاالمربيةعلم

يوسف"عنويقول.،وأحلىأفصححنينعبارةأنالاالنقلفياسحقبنحنين

.4الجودةبكثيرنقلهوليسلكنةعبارتههـكافت:*الناقل

القدماءأحدوقولالمكششرقينلبعضاقتعلفناماالتىالسابقةالاقوالمن

نقلهمفياو،السريانيهلغتهمالىاليونانيةمننقلهمفيالسريان)ننجدالمرب

كانتمباشرةبيةالعسالىاليونانيةمننقلهمفيأو،العربيةالىالسيانيةمن

واللضة،سنهاينقلالتياللغةمنممهمكلمكنةبحسبمترجاتهمتشفاوت

التعبيرأحسنوتومكانوزمانعركلفيطبي!يأمرومذااليهاينقلالتي

ولاب،النقليسبقفالفهم":يقولحيث"فل!معلهنوديع!الاستادذلكعن

وقواعدما،دقائقهاةف!ممو،بهاكتبالنىاللفةاجادةمنه!قنالمرادالمتنلفهم
يخقلالتىاللغةاجادةمنالنقلقبلبدولا.وضواردماوشواذماوآدابها

.؟النعىاليها

السريانبعلىللملوماليونانيالتراثبترجةالقيامفيالعملا!متر

وابنه"الللكعبد"بدأوقدمعاوالتعربالخلفاءرعايهوتحتالاسلامنللفي

سمياالمربسيوكانالعباطىالمهدقياسشمرالذيالتعريب"الوليد"

فكثن.فىاتيااطلاعاوغيرمملليونانالحفاريةالآثارعلىللاطلاعمنغلما

أسلفنا-كما-ومي،الصريانيةالىأولاترجمتومخعلوعلاتهاال!لوممناذا

العربية،الىالاغريقيةمنةرث!ابسترجمتأوالمربيةالىترج!تتم-ساميةلشة

مشاكلالىالمترجمونتمسض"-،كامنكلود"يقولكما-العالتينوفي

.كبيرااختلافاالبنيويةالناحيةمنتحتلفانلغتينبينالملاءمةقضيةيعممبة

."المشرجعينمؤلاءيديبينمعاجموقتئذتوجدلابأنهالتنويهمنبدلاوانه

،أنجزوهالذيالمعلبدقةنعجبأنالايسعنالاونحن":قائلايردفنم

قديعةآثار،زلكالىبالاضافة،ومناك.المقارنةفرصةلناسنحتكلما

.،بيةس!لاطريقعنالابهايحتفظلماليونانيالتراثفيمفقودة

عرضمابىغمالترجصاتتلكأميةليالقولمنتقدم!اكلبعدأقول
الكتبوبموفوعاتبهوللاحا!لة،لبحثيتسهيلاافهبروالصعوباتالهناتمق

تلكأقسمفانيالصريانيةطريقعنأواليونانيةمنالعربيةللغةالمنقولة

والطبالفلسفةفيكثسما1كانالتيموفموعاتهابحسبالمترجمةالكتب
والشرتيبالتقسيممذافيمعتمداالاخرىال!لوموفروع،والفلكوالريافيات

تقسيمهكانحيثتيبهوش،انزبجورج!"الذكرالعاعلرالاستاذتقسيمهلى

كتابكلوازاء،اليونانيينالمؤلفينبحسبانومرتبةكاوحدهعلمكلبحسب

الترجصة.تلكباصلاحقامأوالعربيةالىبنقلهقامالذيالسريانيالمترجماسم
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والالهب:ةفس!فلاكتب

كناب

كتاب

كتاب

كتاب

كتل!

كتاب

كتاب

كتاب

السياصة

المناسبات

الخواميص

طيساوص

أقى!نالىكلاعلن

التوحيد.

واللذةالسى

الهخدسةأصول

أفلاطونبتك-الوي

تقله

اصحىبنحخين

عديبنيحمى

ويحيىحخين

حنينوأصلحه،يطريقابن

عديبنيحيى

عديبنيحيى

عديبنيحى

لرقابنقسعلا

أرسطوطاليسكتب-نياثا

المقولاتأي،قاعليضوريادس

المبارةكتاب

القياستحليلكتاب

البرماتكتاب

الجدلكتاب

الحكمةأوالمغالعلاتكتاب

الممومة

الخطابةكتاب

الشمركشاب

الطبيعيالسماعكتاب

والمحالالسصاءكتاب

والفسادالكونكتاب

العلولهةالآثاركشاب
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ا!ممحقبنحنين

الاولاسحقرابنهاسحقبنحنين

الىوالثافى،السرسانيةالىنقله

العربية

حنين(أعملحه)ئيادورعى

متى"5والهـكلريانيةالىاسحق
المرببةالى

!حمص!"والسرياكيةالىاسحق

بيةالمىالى

الىبمشروأبوناعمةابن
العرببةالى،بحبى*والسريافية

اللهعبدبنوابراميماسحق

العربيةالىالسريانيةمنبشرأبو

وحنين،،الصابيروحأبو

ناعمةوابن،وقسطا،ويحيى

حنينوأعملحهالبعلريقابن

وا!صحق،،ال!صسيانيةالىحنين

العربيةالىوالدمشقي

وبحيى،بشرأبو
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النفسكتاب

والمح!وسالحسكتاب

اتالعيو2كتاب

الالهبمات،والحروفكتاب

الاخلاقكتاب

المراةكناب

لوجيانو1كتاب

الاصعاءتدبيركتاب

ةينل!!بلاالعللكشاب

الكبيرالخبضكتاب

البرءحيلةكتاب

التشريحاختلافكتاب

البهبيرالتشريحكتاب

الحىالحيوانتشريحك!اب

الميتالحيوانتشريحكتاب

بالششريحأبقراطعلمكشاب

الخبضالىالحاجةكتاب

ارسطوعلومكتاب

الرحمتثربحكشاب

علونفلاأوطابقرأءارآبكتا

الماداتكتاب

الب!نخصبكتاب

المخىكتاب

الاعضا3سنالعكتاب

يةالاروتركيبكتاب

العفيرةبالكرةياضةكنابالر

الكبيرةبالكرةالرياضةكتاب

الطبتمليمعلىالحثكتاب

لبدنااجمقولنفساقوىكشاب

نقله

نفك

ضله

نقله

نقله

نقله

نقله

نقك
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الىواسحق،لكلمريخانجة1الىحنين

المربية

يوضبنمتىلرأبر

البعلريقابن

ومتى،وحنين،ويحيى،سحق

امعحق

مطربنالحجاج

مطربنالحجاج

حخينأختاينالاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحببنى

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحببش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيهـش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيمش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيثى

الاعسمحبيش

الاعسمحبيثى

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحبيش

الاعسمحببمش
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وفروعه؟االطبكتب

ولاأ

ابقراطعهدكتاب

كنا

كتا

كتا

كتا

كتا

كتا

الفصولب

الكصرب

المعرفةقفمةب

الحادةالامراضب

ابيذيمياب

الاخلاع!ب

قا!ليعليونكتاب

والهواءالماءكتاب

الانسانطبيمةكتاب

ثانيا

كتاب

كتاب

كتاب

كشاب

كتاب

كتاب

كتاب

كشاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كناب

كتاب

كتاب

الفرقا

لصخاعةا

لنبضا

اضلامراشفاء
الخمسالمقالات

لاسطقصاتا

جالمزا

الطبيعيةالقوى

والامراضلل!لا

الحميات

انالبحو

البخرانأيام

المجهولةالحركات

الصوتعلل

الهيئاتأفضل

بقراطأكتب-

نفله

نقله

نقله
نقله

وحبثىالسريافيةالىحنين

المربيةالىوعيصى

ناكربنمولهمىبنلمحعدحنين

ساكربنموسبنلمحصدحنين

يحيىبنوعيسىحنين

يححيىبنعيم!ى

يحيىبنعيمى

مولهمىبنلاحمديحيىبنعيسى

شاكرابن

شاكربنموسىبنلمحصدحنين

وحيبشحنين

وعيسىحخين

جالينوساكتب-

نقله

نقله

نقله

نقله

نتله

نقله

نقله

نقله

نقله

نقله

نقله
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المختلفمموء.المزاجكتاب

المفردةالادويةكتاب

أشهرلسبمةالمولودكشاب

الننفسرراءةكناب

الذبولكتاب

الاغذيةقوىكشاب

الملطفالتدبيركشاب

الامراضاوة!مكتاب

الامراضفي!عا!قبأكتاب
الحادة

بولوساسوقىالىكشاب

والفيلسوتالطبيبكتاب

الصحيةبقرأط1كتب

الطبيبمحنةكتاب

نقله

نقله

نقله

فكافتترجمتهاباصلاحقامالتيوالكتب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كناب

كشاب

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

كشاب

الصدرحركات

الخفسعلل

العضلحركة

النفممىالىالحاجه

الا!تلاء

السوداءالمرة

طيماوسفيفلاعلون1
الفصد

الممرفةتقدمة

يصرخلصبىعمفات

الاورام

الكيعوس

والادواءالادوية

الترياق

لحهنف

نتله

نقله

نقله

نتله
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حنينوأعملحهاصطفان

حخينوأصلحهاصعلفان

حتينوأصلحهاصطفان

حخينوأعملحهاصعلفان

حخينوأعلحهاصعلفان

حنينعملحه9واعمعلفان

واسحقحنين

اصمطفانوأعملحهعيسى

الصلتابن

العلتابن

البعلريقابن
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أبرخس:كتب-6

الكتاب1،ذمنقل"الحدور،بيمرفالذك!،الجيرصناعة،كتابله

شرحهقدالكتابمذاوكان."الحاسبمحدبنمحمدالوفاءهـأبوواصلحه

ناقله.يعرفلم"الاعدادقسمة"كتابوله،مندسياوعللهأبىخست

ذيوفنطس:كتب-7

رشدي!الدكتورمؤخراونشرهفاقلهي!رفلم"الجبوعمناعة،كتبهمن
مقالاتأربعترصقدكانالذي"لرقابنهـقسطاالىنقلهونسب"راضد
سبع.أعلمنمنه

سنقلهاالهصرياناالموريونقامالتيالعليةالكتبمذهالىأضفخااواني

البطريق،لابيون"المسعلح0الاسطرلابفيالممل"كتابمخهاالمربيةاللفةالى
،،الخلقبذاتالصعل!وكتاب،لاسطرخوس"والقسرالثسمىجرم،وكتاب

وكتاب،"المسيرالقانونءبالممروف"بطليمو!مىزيججداول.وكتاب

الميكانيككتبومن"الاصكفريثاون"لوكلامعا"بالامعلرلابالممل"

هـالحيلكتابنجد"ارخعيدس"كفمنسابقاوردماغير(الحيلعلم)

،المياهاسنخراج،وكتاب،"لايىن""الاثقالشيل"با!كو،"الروحافية

."مورعلس"ل،ميلاستررعلىالمصوتةالآلات"وكتاب،،بادروغوغيا،لمؤلفه

"الايقاع!وكتابالريموسوكتاب،"فيثاغورسءلالموسيقىفيومقالات

والارغن،البوقيإلارغنالمس!اة"المصوتةالآلات،وكتاب،هرسطكاس،د

ابضا.،مورطس،لالزمري

:السريانالمترجميناهم

،الرخيدةالعلميةالمهنةمذهأعقابهميورثونالسريانالمترجمينأكثركان

أممواليح.الحفدةوحفدةالحفدةمنواعقابهوأولادهموالمترصفيتولاما

العباسي:رع!لافيالنقلة

جررجب!س!وأولهم،النساعلرةالسريانمن3و:بغتيشوعأسرة-1

"بختيشوع"ابنه"جورجيس"خلف،المنصورالخلي!ةطبيب"بختيشوعابن

هـجبريل،ابنهخلفهثم،جنديسابورمنالرشيدالخليفةاستقدمهالذي
بناللهعبيد"كأ،اللهعبيد"جاءفم.."بختيشوع"ابنهخلفهالذي

وفيرمم."جبريل

المترج!ينشيخ،المبادياسحقبنحخينءولهم1:حنينأسرة-2

د!يانويمكن،الحيرةنصارىمنومو-زيدانجرجييسيهكصا-
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اعلموصار،يدممعلىالعلمتلقىوقدبهماحتكاكاأكثرلافهالسريانمن
ارادلماانهفخراويكفيه،واليونانيةوالفارسيةبالسريانيةزمانهمل1

الىفأرشدذلكيستطيععمنسالال!ربيةالىاليونانفلسفةنقل،هـالمأمون

كانوكذلكالمربيةالىينقلهمازنهالذمبمن4يصملإالمامونوكان،حنين

هـالمتوكل،ا!خليفةزمنفيحنينوالهثتغل.شاكرلبنيأيضايتسجم،حنين،

بايمهميل،بنكاصطفانالتراجصةمنجعاعةفين،الشرج!ةلرئاسةفاخت!ره

ينقحها.وتهمشجما""حنينيتصفحويتسجمونفكانوامما،وغيرخ!لدبنىم!وم،

الرسائلمنرسالةمانةالسريانيةاللغةالىوحدهترصانه:نفسهعنويقول

ونلاثينتسعابيةالعسالىنقلانهكا،ومدرسنه"ج!لينوس"الىت!ودالتي

الفناءمنجالينوسمؤلفاتبعضنجتهذهشجمتهوبفضل.أخرىرصالة

القولاتكتبالذكرالسالفةالرساذلتلكعنفضسلاترجمانهكما.والضياع

الاقربانيينوكتابوالطبيعة(قا!ليغورياس)باسمتعرفالمربعندومى

العربية.الىالمترجمةالكتبجداولفيسابقاوردتالتىالكفمنوغيرما

علىخلفهثمالترجمةأعصالفيأباهيساعد"حنينبناسحق"ابنهوكان

اللهعبيدبنللقالهمينقلوصارعنهانقطعوالدهحياةوفي"المملهذا

والصيدلةالطبفيمؤلفاتالمنقولاتعنفضلالهوكان.الممشضدوزير

أمصهاومنالخاعمةمؤلفاتهالىايضا!حنين"أمميةوترجع..وغيرهما

الشرجمةفيتلامذتهمنوأشتهروغيرمما"ا،ولدين"وكتاب"الطبفيهـالم!خل

."حبيش"أختابناسحقابنهالىاضافة

الدمشقى،الحسنبنحبيش"مو:ال!مشقيالاعسمحبيش-3
عليهتتلمذوقد،منهالطبصناعةتعلموقد،"اسحقبنحنين"اختابن

الىينسبكان،حبيش"نقلهماأكثران:وقيلواننقلالترجمةفئفي

بيدمترجماالفيمةالكتبمنكتبايرونحينالناسكانماكثنالانهحنين

لحنين.ويجعلهفيكشطه،صحفوقدلعنينينلنونه،حبيش

.،حاذقا!لبيباوكانالشامنصارىمنموو:البعلبكيا!ولبنقسطا-4

مناليهانقلالتيوالعربيةواليونانيةالسريانيةباللفاتعالمانبيلاوفيلسوفا

فيكثيرةمؤلفاتهوكانت،النقولمنكثيراأصملحكما،كفرةكتبااليونافية

..ال!لوممنوغيرماوالهندسةوالمقابلةوالجبروالفلسفةوالتاريخالطب

يانيسالدينيهوريموو"يهماسرجو"أولهم:!اسرجويها!صرة-5

ولابيهوله،"عيسى"أبنهخلفهالعربيةالىالسريافيةمنينقلوكان،اللفة

علبية.مؤلفات

،"الكرخ!شهدي"ةالاسهذهتراجمةول1كان:الكرخيأطرة-6

المربية.الىالسريانيةمنينقلوكانالترجمةجودةفيوالدهفاقالذيابنهكأ
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الطبفي.زيدانجورجيالاستاذيذكركصا-الكتبمنالكثيرومناد

مؤلفيهاأتمع،ناقليهايذكرولم"الفهر!ست!صماحبذكرماوتوابعه

الذيلروفسكتاباوعشرونبضعةالكتبمذهمن.الباعبطوللهممشهود

كنابومي،لاوريباسيوسكتببضمةوكذلك؟جالينوس"عصرقبلعاش

حنين""نقلهمقالةالكمبعينوكتاب"بالهميلبناصعليفان"نقلهالادوية

،"حنين"نقله"أصعلاث"ابنهوكتاب،السريانيةالى4يحيىبنعيصى5و

الحثمانثى4"وكتاب.أيضا"حنين"نقله،هـأرنافيسأبيهالىوكتاب

نقلهكامام!ربلا"وكتاب.،زربيالمينديسقوريدسءموادهوجمعكتبه

والرصائلالكتيباتشوغيرمااسكندروسومؤلفهالصبيةالى،البعلريقابن،

ناقلوها.يعرفلامانقلتالتيالطبيةوالموضوعات

:الاخريوالعلوموالفلكالرياضياتكتب-3

علم)والميكانيكوالموسيقىوالحسابالهندتعلمعلىذلكويشتمل
الىةمؤلفيهابحسبايناتقسيعهاويمكنالعلوممنوغيرماوالكيياء(الحيل

أقليدس:كتب-ا

.8هـالاسعلروشياواسهمطربنالحجاجنقله:الهندسةأعمول-

.،قىهبنثابت"وأعملحهحنينبناسحقنقله:الهندسةأصول-

."الدمشقيعتمانأبو"فقله:الهندسةعول1-

كتابةالعربيةالىناقلومايعرفلمالتي"أقليدس"كتبومن
وكشاب،"الموسيقى"وكتاب،"المناظراختلاف!وكتاب،،هـالظامرات

."والخفةالثقل"وكتاب،،القانون،وكتاب،"هـالقسمة

لعشرةكتبهمننقلتالذي:"ارضميدس":ارخمي!س!كتب-2
يلي:كما"الفهسست"في؟النديمبنا"أوردماوقدماناقلويعرف

قسبيع"كتاب،"الدائرةبيعش!كتاب،"والاسعلوانةالكرة"كتاب

الخطوط"كتاب،"ا!لثلثات"كتابآ،المهـاسةانرالدو"كتاب،"الدانرة

،،المفسوضات"كتاب،،الهندسةأصولفيالمأخوذاتكتاب"،"المتوازية

التيالماء!اعاتآلة"كتاب،،الزواياالقائمةالمثلشاتخواصكتاب،

كانتالكتباسمع!يهايعللقالتيمذهأغلبأننلاح!.،بالبظدقميتي

العربية.اللغةالىنقلتثم"أرخمي!س"دونهامقالتينأوسقالةمنمبارة
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كتبه:مننقلت،.،،أبلونيو!س،اكتب-3

هـالنسبة،"الخعلوطقعلع،،"السطوحقطع،،؟هـالمخروطات

بناحمد"مقالاتهابعضأونقلهافياشنرك،المماسةالدوائر"،"المحدودة

الاخرىوالمقالات."قرةبنئابت"و"الحعيملالأبىبنملالمولهمى
ناقلوما.يمرف!ل

صول9،وكتاب،،الكرويةالالثمكال"كتابله:منالاوسكتب-ع
تمييزكميةم!رفةني"كتاب،"صةبنثابت"بيةس!لاالىنقله"الهندصمة

هـالفهرست،صماحبيذكركصاالذي"المثلثات"كتابوأخيرا،"المخنلطةمالاجر،1

يسير.شيءالعربيةالىالكتابمذامنخرج

ترجمالذيماالنمهير"المجسطي"كتابصاحب:القلوذيبطليموس-5

الذي"الريافميالنظام"اسعهاليونانيةنيومو،الاسبهذاالعربيةالى

الاعظم"""!5!حول-لم!!المجسطى!اليونانيالتفضيلباسمالعربسماه
معوالممرفةالملمفيتو!ممعوالمامنهاالكثيرنقدواثم،بآبحانهتأشواالذي

وتبدو.،كوب!نيكوس"عهـدفيالاوربسةالنهضةعصرحتىبهممترفاظلأنه

المربيةالىنقلتكثرةعن"الفهر!ست"صابيذكىفيماللمربامميته

عنىمنأولن9لخافيذكر،وتفسيرهالنقلمذاباعملاحمنهمالكثيروالقيام

جماعةلهففسره،"برمكبنخالدبنيحيى"العربيةالىواخراجهبتفسيره

بيتصاحبوسلماحسانأبالتفسيرهفندب،ذلكيرضولم،يتغنوهفلم

فاختبراالمجودينالنقلةأحضراأنبعدتصحيحهفيواجتهدافاتقناه،الحكمة

أيضا،نقله"مطربنالحجاج"انفيلوقد،وأصحهبافصحهوأخذانقلهم

القديم،بالنقلكلهالكتاب؟ثابت"وأصلح،؟النيروزي،ععلهالذيفاما

اصلاحهلانمرضغيرنقلا!ثابت"وأصلحهالكتابهذا"اصحق"وفقل

،تلصيذهسوريالىكتبهالاربعةكتاب:ذلكبعدالكتبمنوله.اجودالاول

وفسر"اسحقبنحظيئ"وأصلحهكا"الصلتبنابىامين،الكتابهذانقل

معانيهاوأخرج."ثابت"الاولىالمقالةوجهع،،وطوقيوس"الاولىالمقالة

يقفي،النير"و،الصلتبنابىاهيم"و"الفرخانبنعمر!وقسره
وكتاب"والقتالالحرب"وكتاب!المواليد"كتابنقل"،البتاني!و

سنيتحويل"وكماب،العالسنىتحويل،وكتاب"السهاماستخراج"
الفهرلهست،"فيجاءكئاالبتانينقلهاالتىالاخرىالكتبومن"المواليد

،"والمحبسيناءالاسفي!واالسب!ةالسيرفي"و"الدواءومثرب-هـالمرضكتاب

هـذواتو،"يفلحأيهماالخصمين"و،"واعمطناعهـاالمبممودأعرفي"و

الجفسافيا"كتابوأخيرا..،الكواكبأحوالاقتصاعى"وكتاب"الذوائب

نقلاللكندينقلمقالاتثمانيفيكتابومو"الارضوصفةالمعمورفي

السريانية.فيويوجد،جمدانقلاال!ربةالى؟ثابت"نقلهنمردينا
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منومو"الصانيترةبنثابت،وأولهمأهمهم:ثابتألصرة-7

يجيدكانئمومنا!يجالريافيةيمرفوكان.حرانلياهـقيميناالعابئة

لذاوالفلسفةوالف!لكالطبفيالعلميةفبرتهالىافافةبيةالمسالىالنقل

الرقىفيمكانةاخذوت!العلوممذهفيوالاليفالمصنغاتمنالكثيرترد

منكثساومذبتلاميذهموحل!صأوتىجموت،والعلبيةالفلسفيةبالدرا!مات

المعتضد*"للخليفةصديقأعزفيلكبعدوأصبحقبلهتمتالتىالترجمات

وجدممأبوممكانالتىالملميةبالاعمالالقياموحفدته"ثابت،ولا1وواصل
ثابت!!وحفيداه"سنان"و"اميمبىا"ابناهحذوهحذاوقد.بهايقومان

."الفرجابو5و!اصحق5مماتهلحفوابنان"وابراميم"

وتد،"المامون"للخليفةترصمنجملةفيكان:مطربنالعجاج-8

."قرةبنثابت"أعملحهثم،المربيةالى"و.اقليدسالجسطي"نقل

الناهمىالحمصىاللهعب!بنعب!المسيحفىمو:العمصىابن.ناممة-9

بنزوربا"كانالحمصيالناع!ةبيتومن،أقربالجودةالىالنقلفيومو

والترجمة.النقلفيسابقهمن1ضعفن*و"مانحوه

اسحئ،بنحخين"النتلجودةفييقاربكان:باسيلبناصطقان-90
حلى.9و؟فصحكانتحنينعبارةأنالا

الستةمنكثيرةكتبانقل،بالترجعانويعرف:ظلدبنيص!وم-11
."حنين"أعةبىرونموو،لجلأليخوسعثر

كتبانقلآالسوريةالعينراسمديخةمن:عيني9لوأسسجيس-12

نقله.باصلاح"حنين"يقوم،النقلفيمتوسطاوكان،كئنة

ينقل.الذكرالمنف!ةبخنبنموعأسرهمن:بغتيشوعبنيوحنا-13
العربية.لا،السريانيةالاليونانيةمق

"المنعور"العباسيالخليفةأيامفيالنقلةمنكان:،لبطردق-9ء

نقلدونأنهالاجيدكثيرنقلولهالقديصةالكتببعضبنقلأ!رهي&ا

بنالحسن"حولهجهاالتىجصلةفيكان:البطويقبنيعيى-95

اليونانية،ولا،جيدةمعرقةالعربيةيعرفلا"هـيعيىكان.الملماءمن"سهل

اللاتينية.يمرفكانوانصا
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العربية.اللغةالىالجيدينالنقلةمنكان:ال!عشقيعثعانابو-16

مدرسةفيتفف،قنىديرأملمن:يونسبنمتىبمثرأبو-17
فيالمنطقيينرفاسةانتهتواليهعغلامأساتذةيدعلىالسريانية"ماريمار"

مجرية.وثلاثمائةوعشرينثانسنةببغدادماتوقد،عره

قرأ،للهجرةالرابعالقرنفيالمنعلق)ملمن:عديينيعيى-18

مبالمقيعقوبيومو،"الفارابينصرأبي"وعلى،"يونسبنهـشعلى

الخطسيعوكان-نساعلرةكانواافى-.السريانالمترجمينلاكثسخلافا

.-الفهسمستصاحبلنافيكركما-ورقةئةماوالليلةاليومفييكشب

الكلصريانيةمنينقلونيانالسمنالعباسيالمعرفيالعلومنقلةأ!ثهومؤلاء

فييميئونالمسلمونكانوبيخا،العربيهالىاليونانيةمنو1العربيةارلا

بلاليونانعلومعنديقفواولم،الوسعلىالقرونفيالعلعيةالنهضةمذه

اليونانعلماءكانتذاتهالوقتفيوالهنديةالفارسيةمنالترجةالىتاوزوما

كانبيشما!انه:"حتى!يقولذلكوفيللاوربيينتقسيبامع!وفينغير

فيمعاعروممكانوالفارسيةاليونانيةالفلسفةكنوزيخرجانوالمامونالرشيد

."أصعانهمتصلمفييتعثسونمملكتهوسادةشارلمانمثال1منالغرب

،الاخرىالاممعنبر!لاأخذماالتىالثقافيةالنواحيأممكافتتلك

يحسنلامنعليهافا!للع،بر!لابلفةوف،بعضاببمضهاكلهافامتزجت

والعلمية،الادبيةالمربيةبثقافتهمفصزجوا،اليونانيةصيعاولا،الاجنبيةاللغات

ابتكروماالتيالعلميةالابحا:سنلديهماستجدمامعمذهجالمقععليةمنفنتج

بلفةكتبتجديدةعلميةثقافةفلهورالىأدىمعاالحضاريتفميمنتيجة

حدودالىغرباالاطلسيمنوأمتدتسادتالتيالعربيةاللخةمىواحدة

زامرةفقانةأفشؤوابلفحسبامبراطوريةينشؤوالمفالعرب،ثرقاالصين

ففافعلىازدمرتالتيالقديعةالساسيةالحضاراتورئواأنبعد،أيضا
تمرفواوكذلك،الشرقمةالمتوسطالبحرأطوافوعلىالنيلوواديالرافدين

وحد3وكافوا،منهاواستفادواوالرومانيةالمونانيةالحضارةمعالمعلى
التىأوربابىبريةفدحروا،الوسطىالقرونفيوالحضارةالعلملواءحاملين

مماآلاسشاذواالمملممقامتجا!االمربوقاموالظلامالجهلعصورزلزلتها

عرفيالآنالمالميةمكانتهالتبوءالعلريقمهدتونهضةيقظةالىبأوربةأدى
.النضاءريادة

"لمماداممرلموناامحا!145-
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السريانيالالببختار

الساميةاللفاتتاريخ

العبريةاللغة

التار!ليلبنان

وللسطينولبنانسوريةتار!

العربيف!رات

العربيالابلييونانبةملامح

للنظرياننيةاليوناالامول

الاسلامليالسياسية

المشرليأرممطوطاليسكتاب

التر!عةلهن

الاسلاميالتمدنتاريخ

العضارةة!!

؟رلعضاا!رقا

الشامد!!

عاعمعةسشقليالعلميةالعركة

الاولالؤنينبينالامويين

الهبريبن.والناني

العصورفيوتطورهال!ربيالخط

العراقليالعباسية

!حهطلأعة!.حط!3لأ

!نصه!"4*ع3ه!كع!ع،

،!ع4ءل!5ح.*ة!،حكا

البعثمصالر

فاليف

تاليف

نأليف

تاليف

ذاليف

.البكريحديلهح!د.دوكاملمراد.د

.ولفنسوننيلااص.د

كالبحىر

خيد.فيلب

حتىد.فيليب

حشي.فيليبلى

صباساحان.د

بريالرحمنعبدألاصتافى

عيادمحمدنمكري.دحقف،يرنصبنضب!شرأبونقله

حسن.الفنىعبدمحدالاصخاذتاليف

الثالث.الجقء،زيدانجرجىالاصتازتاليف

الئانىالجننء،برانمحمدترحة،ديورانتولتاليف
عشر.والنالث

.حدادجورج.دتأليف

الرابع.افيء،عليكردمحدتأليف

مشرالتاممعالصلماسبوع،الخالديالدينصلاحتاليف

.(الهجريعرالخاسىيالقرنالاحتال)

.الجبوريياسينسكهيلةتأليف

لاول3)ة"م!لها!!ة(3!!ذ"ه،ص!!حاك!!7!+ح*،3.

ط!!لن!لاع!ىأء!ط(ذ9ال!حم.
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العضاريةومهمتهاالترجمة

4الغورشعاله!لدكتورا

والئقافةللشربيةالعربيةالمنظعة

مول!لاو

تامتا.لتيةيرا!نحلابالمهةالقيامحالياالعلميةالل!رجعةتستعليعمل

ال!ربي؟الازدمارعمورفيبها

لبناته.احدىالعلميةالممرفةتكونوروحيوفكري!اديبناءالخضارة

ومى.ستلاحقينعوابد،1كشفوحصيلةمتواصلينودأبجهدفتاجفهى
يرصيالذيمو،بلصدقةأومبةتمطاهولامعادفةاومفاجأةمالشعبتتحصللا

.ا!اعمويصونبنيانهايل!يوأساسها

مضمارمافيدالافر،1لبعضكانوان،أفرادأوفىدصنعالحضارةوليست

التىالبثريةالجاعةتبذلهعملوتماخلممجهودشاكمانها.ريادةفضل

المشاعراواعربعضهاالىوتشدماواللسانوالسكنالقربىوثانجتصلها

المستقبل.وتصوراتالمافيذكرياتبينهاماوتوحدوالافكاروالعواطف

التىالطبيمةكلعلو!لقامىصراعخلالسنحضارتهاتصنعالامة،أجل

عافدوتعلوعماوتقهرر!عماتذللحتىعليهاتعيشالتيوالارضتكتنفها
والكساءالغفاءلمشحهللانسانوالحيوانوالنباتالجعادفتسخراصشصىما

نفسهكلالانسانصراعخلالمنثموالطمأنينةبالقوةيشعروجملهوالدفء

بأخيهلمويانمىالسلودمزالقعنويبتع!تىواتهوحدةهتا؟وهثجموحمنحدلي

روابطويبتدعوموامبهقدراتهويحققورغباتهبيولهويسوالانسان
ترقىوروحيةخلقيةوقيعاوفنوناوآداباوعلوماممافاةسليةاجتماعية

.الكائناتسلمفيالاسصىوموالاولموحيثالىبه

عمنعتكنلمفانها،فرار1أوفىدعشعتكنلمانهاكماالحضارةومذه

،الارضعمرتالتى3والاوالشو!بالافىادصشعهافيشارك.واحدةأمة

والمصباح،المتقدماتاهماالىالمتاخرويضبفالسابقمناللاحقيقبس،اجمعين

لثعلالتىالي!ان.والزمانالمكانح!ودعبرأخرىالىبمنينتقل

الثمشعالاتئيدهالتيواليد،المتألقالومجعلىتحافظالتىواليدالمصباح

واالكوامة.الفضلفيسواسيةوالقا
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نابل،نبدأالعدممنلسنا،صديدأمسلها،عريقةأمةالمربفنحن

كواهلنا.تثقلالسخينمنألقيئ

المالم.الىوقرامموبواديهمقفارهممنناقىعشرأربعةمنذاجدادتاخرج

كافة،وللناسلهموحقامدىممهمحملوابل،الوفاضخ!ليييخرجوالم

الافقصفاءعافية،يسرحونكانواعليهاالتىالارضسمةواسعةولغة

جامعاوكلماساحرابيانا،وحكمةوقميداقرآناتجلتلفة3أبصارأمامالممتد

والزمن.البيئةعطاءمىوسارف،بعدمنأوقبلمنخسبمشلهابفعما

عواوزعقا،ركاطافانهارتالاكا!صرةةل"ودالعربوزلزلالفتحكألقد

والمغسبومعرالشامأملورحب،خلفالىوارتدتفانكمشتنطةبينلةدفى

المحررين.بمقدم،واحدةرومة9بالعربتجمعهمالذين

وواجه،دمشئالىالمدينةمنالحكموانتقل،دولةقواعدالعربوأرس

سالفة،عصورثمرةكانتئقافاتوالمفربومعروالعراقالمضامفيبر!لا

.وازدماراغنىالزمن)كسبهاثقافاتوالافريقوفارسالهندلدىووجدوا

الدمشة.اتأخذهمولميدالبالواقعأمامف!ضبآنذاكالمربيشعرل

مااقشبسواماسعانبل،ولأالحكمالادارةأساليبتملمفيغضاضةيحسواولم

جيوشوأربابوقلاعمدنوبناةوالسلمالحربسادةممفاذااليهبحاجةكانوا
واساطيل.

عليهاأقبلوا؟قبلمنالناساتداولهاوقدسبقمنعلىحكرأميوالمعارف

وأممنوا،سبقوهمسنعلوملسافهمالىفترجواالظامىءولهفةالمشوقبشفف

البيوتلهاوأحدثوامحترفيهاوأكرموا،أجلهامنوبقلواالترجعةفي
.تاصس!ؤملاو

قصبفانعف،فاب"عفتمئلاقشبامى:عارمبنشاطحافلةاعواموموت
واللغويةالدينيةالمعارففيلهمكانتمثلاال!قليةالملومفيلهمالسبق

والادبية.

العربتفمفيأثىأيأش،والعباسيينالامويينعهدفيللترجمةوكان

ال!ربيةاللفةكانت،قىونبضعةامتدا/امللذينالحضاريورقيهمالعلمي

وارفة.انسانيةحضارةموعلنال!ربيوالوطن،كلهال!المفيالعلملفةفيها

تاريخمنالمثرقةالصفحةمذهموجزااستمراضانسشمرضأنلناومل
أمتنا؟

بالفتوحمضخولينكانواالامويينأنالا،أميةبنييام1لهاالترجصةبدأت
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خطتفقدذلكومع،أفقهايتسعانللترجعةيتحفلمالدولةاركانوتوعليد
خعلواتها.أولىآيامهمفي

الامويالاميزترجمتهاالىدعانماا،العهدمذافيشجمتالتيالكتبكثر9ان

لافانعرفالخلافةنيلفيأخفقالذيهـ(83ت)مماويةبنيديقبنخالد
حكيميسمىدل،اخكان):(الفهرعست)كشابهفيا،لنديمابنيقول.الملم

الصنتببالهوخعلرت.لل!لومومحبةممةولهفاضلاوكان،مروانآل

تغصحوتمصرمدينةينزلكانممناليونانفلإسفةمنجماعةباحضارفامر
القبطىواللساناليونانيا؟للسانمنالصنعةفيالثتببنقل3مر9و،بالعربية

نفسهخالدوكتب(لغةالىلفةمنالاسلامفينقلأولهذاوكانالهـربيةالى

.الكيمياءافيالمباحثبعض

الحكمبنمروانخلافةزمنفيأنهالحك!اءاخباركتابنيالقفعلىويذكر

بنالقسأمرنكناشوهوالعربيةالىعلبيكتابول9نقلهـ(6،-64)

السريانيةمنالبصريالطبيبلههصرجويهمانقلهامقالةثلاثينعلىاحتوىوقدأعين

بنعصرالخليغةان):أصيبصةأبيابنويقول،مقالتينمليهوزادبيةالعسالى

.(بالشامالكتبخزائنفيوجدهوقدالكتابهنابنشراسفيالعقمبد

الحضمارةن1وجدواالعربالانالترجمةازدمرتففالعباسيهنزسنفيأما

الذيواللفكريالدينيالبلبهماوحلى،طلبهالىفالوامل!لاعلىالاتقوملا

الرأيلدعمخاصةارسطؤرومخطقعاسةاليونانيةالفلسفةترجصةالىآنئذئار
الحجة.واصشاد

الدولةقياممنتمتدأولامما:بصحلتينالمباسيينزمنالترجمةومرت

بتولىتبدأوثانيتهعاهـ(198-132)المأمونعهدبدايةالىالعباسية

وضمف.ومنعلىبمدهويشمرعهـدهعلوالوينمضطالحكمالمأعون

والهندسةالملبترجصةعلىالمنصورالخليفةضجعالاولىةلح!ملاففى

اليهفبمتالعكةكتبمنهعلالباالرومملكلو!اروتوالنجوموالفلك
للضرجمة.فاديواوأنشأ،الطبيعياتكتبوبعضأقليدسبكتاب

،المنصورأنشاهالذيالديواتووسعبالترجمةالرشيدالخليفةوامتم

القديعةالاغريقيةالمخطوطاتتسليهععوريةاحتلالهد!بالروممنوطلب
عليها.وحعل

ترجعةسيماولافائقااهتماماجةبالتسالمامونامتمالثانيةالمرحلةوفي

شروطأحدان):الحضارةقصلاكتابهفيديورانتيقول.الفلسفةكشب
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للمأمونمذاينزلأن!الشافيميخائيلنعليالبيزوالامبراعلورالمنمامونبينالصلح

بطليموسكتآبذخائرقابينوكان،القسعلنطينيةفيالشهيرةالمكتباتاحدىعن

مجععومر(الحكمةبيت)انشأوأنه،العربيةالىبنقلهالممامونفامرالفلكفي

عليهموأجرىالمترجمينمنطائعةفيهاأقامعامةومكتبةفلكيوصصدعلمي

كانالمامونان):الفهرلهستكتابهفيالندجابنوقال.(المالبيتمنالارزاق

فياليهفكشبالمامونعليهاستنلصوفد،مراسلاتالرومملكوبينبينه

فأخرجامتناعد!بفأجاببلدهفىالمخقونةالقديمةال!لوممنيختارمنايفاد

أمرهماليهحملوهفلصااختارواماوجدو)ممافاخذواجماعةلذلكالمأمون

.(فنفلبنظه

وانفقالدولةلا!لاتمنرسصيانشاطاالترجصةحركةالمأمونجملوهكذا

يترجم.ماقراءةعلىالناسوحرضبسحاءعليها

ورجالأالدولةأملمنكثيروبمدهده!لانلكفيبالماموناقفىوقد

أنحاءمنوعموبحدبكلصنالمترجصونالصباسيينبلادعلىفتقاعلرالاخنياء

والفهلويةوالسريانيةاليونانيةفييترجمونوفارسوالشامو،العراقيىةالبن

ال!ربية.الىوالنبعليةوالسنسكريتية

هوفكه:سيغريدلمؤلفته(الفربعلىتسعلعالمرب!ثسس)كتابفيجاء

نفقتهمعلىلس!لابايغادقامواالسمنواوأحدمحم!شاكربنموصىأبناءان)

والرياضيةوالفلكيةالفلسفيةالمخعلوطاتعنبحثاالرومبلادالىاكعة

اليونانيةالآثارلشراءالعلائلةالمبالغرقععنيتوانواولمالفيمةوالعلبية

المشوكلالخليفةلهمقدمهاالتيالداروفي،التاجبابقىببيتهمالىوحملها

منالمتىجينمنفريىابعلاءدونيعملكانسامراءفيقعرهمنمقربةعلى

أيضاالرسليوفدكانالذيبالذاتالمأمونيفعلكانكماتما!االبلادأنحاء

.(والنقلةللمشرجمينالقديصةالمخطو!لاتعنبحثا

وشجصتهاالمض!وعلاتاقتناءصاربلبذلك!فاكربنىم!ومأبناءينفردولم
،والاعتزازالفخروموضعالقوموسراةوالورراءالامراءمرايةالعربيةار/

وبذلواالصفرىوآصيةالاغريقبلادمنا(لكتبلتحصميلالبعثاتمؤلاءارسلوقد

الزياتبنالملكوعبدخاقانبنالفتحألهثهرممومن،الوافرالمالنيلكلاجل

.العباسبنيبلاع!فيالوزيران

عيج!نتبواشياءووزراءمراء1وخلفاءمنالاتلىرجالعنيوكذلك
الاموبينألاملهرصمابعضوأحلحواعدهك!بالهمرجصوا،المرجمهحركه

واللاتينيةاليونانيةيعسفونكانواالذينلسيينالاتشوتكوفتالمباسيين،

.ادبففيالخكمةبيتثمابهتللترجمةمدرسة
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انتهىحيثمنيبدأواانومىا،لخايةبلوغالىالعلريقالعربعرفلقد

مرادةولاومنبلافاندفمواأثبتوخطواتهماصرعسيرمميكونكيعاالآخرون

.والابداعالكشفالىمنطلقهمليكونلغشهمالىونقلهالعلمطلبفي

علومعربوا:الملوملاقشباسالمالحةالرصيلةكانتالترجمةأنتبينلف

قفكيرولالغةبلاتفكيرلااد،تفكيرمماللفةفتخالطبلفتهميتعلمواكيصازمافهم

بألفا!اويآنمىحروفهاويالفطفولتهفيالانسانيت!لهاالتيالامياللخةالاقويم

.وتفكيرهبنعلقهوتندمجوشورهبحسهفشممقج

الكشفالىالترجصةشالألنقلةتعتكيفسوجزااشرافاوملنستمرض

:الحضاري-العلمىالبناءفيالترجمةأدتهالذيالاسهاملنتعرفاعوالابد

ابيعلىوتالهندمنوفداأن:رويفقدالهنديةعنالعربشجملقد

وحسابهاالكواكبحركاتمعسفةفيسامررجلهـوفيهم4،1سنةالمخصورجعفر

باللعةكتابمذمبعلىوخصوصاأستهءا!لممذمبعلىالفلكأعمالوسانر

بىامصاالهنديالرياضيألفه،مانتبىأهمسبهطيسد:اسمهالسخسكريتية

وباستخراجبترجمتهر!أنملكتابامختعرباملاءلهنديافيلكلمنصورافكلف،جيتا

أعمالمنبهيتملقرماالكواكبحركاتحسابفيأصلاالمربتتخذهمنهكتاب

أبتدأاذالمامونأيامحتيالمرببهعولزيجامنهوعولاريالغقذلكفتولى)

.(1)(الفلكيةولوالج!71السمابفيبعلليوسسذمب

كأصدمانتوموالسابقإلاسمسنالاخيرءالبنعلىالمرباقتصروت

وثاكالاركخداسمهثانكتابالهندعنشجموكذلك(السندمند)الىحرفوه
.(2)الارجبهراص

بهلة،بنصالحارلرشيدالخليفةأيامضهمعرتهنودأعلباءبغدادفيوكان

منكه!)مئلالهن!مناطباءجلبخالدبنيحيىان5:"لجاح!ويقول

.(3)،(سندباد)و(قلبرقل)و(بازيكر)و

.غيرهمنأكشر،ا،لعربمنهاغشرفالذيالنبعاليونانيةالثقافةوكانت

الفلك-علمفيالكبيرالترقيب:وععخاهلبطليموسالمجسعليكتا*شجموافقد

العلبفيعدةوكتبلفيثاغورسالذمبيةالحكمكتاب،فافيةمرةشجمثم

.149صالمربعفتاريخهضالفلكعلمكابهفينللينو-1

.172،173المربعتتاريخه:الفلكعلمكتابهفينللينو-2

.(الجاحق)78ص؟والتهيينالبيان-3
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كتاب)واتليدسلابولينوسورياضيةفلكيةومؤلفاتوجالينوسلابقراص!

.لارخميدس(والاسعلوانةالكوة)وكتاب(الهندسةجادىء)و(الاصرل

وكتابالجمهوريةالمدعوالمدنيةالسياسةكتاب:منهاكتبلافلا!لونوشجم
لنواميس.ا

المعلم)عندمموصاركتبهشجمةمنوأكثرواأرسعلواالعربعرفثم

با!كوارمينا!سباريوكتابقعلاغوراسكتابشجوماالتىثتبهومن(الأول

المنطق.منكمبوميانولوعليقا

تبينكتبااليهنسبواولكنهم،الديناوبهنآرائهبينيوفقوان1حاولواوقد

امالىمنأمليةالحقيقةفيهوالذيالالهياتكتابصثللهليستنها1نيلكبعد

وكانتلامذتهأحدعلىأملاماالاسكخدديةفيالجديدةنيةالافلاطوا&رصةرئيس

.الالهياتفيأرسعلونظرياتفهمفيسلبيةآئارالخاعلئةالنسبةلهذه

حنيناسمولكنالعربيةالىعدةلغاتمنترجصواكثيرونالترجةفيونبغ

شجمانه:قيلففهـ(419عامول!)الهثراقاماأكثسيظلالمبادياسحقبنا
المربيةالىمنهانقلكتاباوتسعينخمسةجالينوسكتبمنالصريانيةا"لى

مشجمةستةوميآخرونترجمهاالتيالكتبوأصلحوراجعوئلاثينتسمة
التيكتاباالخسينم!ظموأصلحالمربيةالىمترجصةمبعينونحوالصريانيهالى

وسوامماالرماويوأيوبالرأسعينيجورجيسالسريانيةالىقىجمهاتكان
المتقدمين.الاعلباءمن

علعيةمسللحاتايجادبيةالعسالىالفماءعلومترجعةاستدعتوقد

نا)ءالشهابيمصعلفىالاميريقول،والمعانيالاعيانعلىللدلالةكثنة

منمؤلفةآلافميالايامتلكفي،لسانخافيأرمجتالتيالعلميةالمصعللحات

اللفةدخلتالمصعللحاتوهذه،المعربةالالفان!منومئاتالمربيةالالفاخلى

عمالحةوكانتيمةالفصجماتناعليهاواضتمكألفاعلهامعواندرجتال!ربية

ترالماميبلنذا&1الصلملغةا"ل!ربيةمنوجملتالقدماءعلومعنللتعبير

الكتبض!بشجمتوقد.(الحديثةالعلومموضوعاتبمضعنللتمبيرتملح
.العبارةوحسنالامملوبوسلاسةللدقة!للبامرةمناكشر

فىعبقريتهموتفتحت،قدماالعربسار،الترجةقدمتهماأساسوعلى

احتاجماوعمعحواسبقهممنعلومفحفظوا،علمكلفيوابداعاتكشوف
تسميهمابقلكودخلوا،وخبروهاكششفوهممااليهاالكثيرفافوا9وتصحيحاك

الملميوالبحثال!قليللتفتعفيهكانعروموالمربيالازرمارمعر
رحيب.مجالالموسعوالتاليف
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وجصلوافهذبوها.لهضودعنالترقيمننلامالعربأخذالرلهاضياتمجالففي

العربيالمشرقفيالمستعملةومىالهنديةبالارقامتمىفالاولى:!مملمملتيئمنه

المغربفيا!شالهاشاعالتيوميا،لغباريةوالارقامبخقطةفيهاالصفرويتصثل

ا!شمالي!ردؤاليهم.اشةبفيهاالصفرويتمثلاوربةالىانتغلتثمالعربي

الجبسوعلمال!شريةالكسورواختراعالصفوواستخدامالحشريالاحصاءطريقة

واستعمالالهندصةفيالجبرواسشخ!امالشانيةالدرجةمنالجبريةالممادلاتوحل

.المثلثاتعلمفيفضلولهم،الجبرنيالرموز

هـ(236ت)الخوارزميموسىبنمحمدالرياقمياتفيعلمائهمآبىزومن

كتابعماحبوالعلوسى،الجبرعلموواضع(والمقابلةالجبر)كتابصماحب

الهيغبنوالحسئ(الشافيةال!سالة)وكتاب(أقليدساصولتعريى/

المثريالكسرأسسواضعالكاشي-جمشيدني!لاوغياث،البعرياتعالم

وابن،الهندسةفينبفواالذينشاكربنموسولاد1و(ا،لحسابمفتاح)كتابهفي

ئهـهير3تآليفه!انتالذيهـ(601ت)الحجاجبنمحمدالفا!سيالينمامسس

المربي.المعربأنحاءمائرفيالرياضياتفي

الرياضياتفيعلعاءعلعائهوأكثسكبيراسهامالفلكعلمقللعربوكان

بناسابىاسحقوأبومندالسن!مترصهـ(158ت)اريالفقمحمدومنهم

صورةفيالاصطرلابواخترعالفلكفيكتباألفالذيهـ(160ت)سليمان
الافقعنالساويةالاجرامارتفاعكتعبىالرصدعصلياتفيتفي!جديدة
.الاستواء!خعنالبعدوتحديدالوقتوحساب

بنواالذينوالحمنوأحعدمحمدوأبناؤهشاكربنموسالغلكيينومن

الغسبفيعرفكتاباووضعوابالعراقسامراءفيالفلكيةلابحانهمخاعمامرصمدا

ممشروأبوعشرالثانيالقرنفياللاتينيةالىشص(التلاثةالاخوةكناب)باسم

الىالمدخل)كشبهومنبفدادفيالمامونبناهالذيالمرصدفيتدربالذياليلخي

ا"لذنييجالقكتبهومنهـ(318ت)البشانيجابىوابن(النجومآحكامعلم

وعلولالكسوفيةالدائرةميلفيهارصدالتىوأرعمادهبحوثهنتانجف!نه

السنةطولوصمححللشعسوالمتوسطالحقيقيوالمداروالفصولالمداريةالسنة

.بطليموسآراءبعضورحضالثسمية

وضعأععالهسنكانالذيهـ(236)الخوارزميموسبنمحمدومنهم
الىالاندلسيحصد9بنسسلمةفيلكد!بنقلهكأالغرسحسابعلىبناهزيج

الكواكببعضوأقطارالارضقطربتحديدقامالذفي،والفرغانيبيالعرالحساب

ومنهم،كوبىنيكوسزسنحتىكبيرتعديلبغيرمقبولةمعارفهظلتوالدي
يونسوابن(الشامليجالقصاحب)الوفاءأبوعباسبناصصاعيلبنمحمد

فسمىالحاعوابنهالفاطمييقالمشعرفيعاشي!لاهـ(399ته)المعري
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رعليزمانهفيح!ئاشسميينكسوفينرعمدهوضمنه(الحاك!يالزيج)زيجه

،وصئ،.هـ(663ت)الطو!سىالدينونصيرهـ(2لأ5)المنجميحيىبن

العلوآمنكثيرفىنبغالذي(م1048-973البيرونى)الريحانأبو!عاظمهم

محعدبنسمودللسلعلانأمداهالذي(المسصوديالقافونا)كتبه351ومن

فحوقنجذبالاجساموجصيعكرويةالارضأن:مقولاتهأممومنالغزنوي

بنوا،سنةكلمرةالشسسحولو!دوريومكلماحولمحورتوروأنهاهاسركز

(الخجومأحكامفىالبارع)كتابعاحبهـ(426)التيروانيالرجالابي

هـ(749ت)عليبنمحدالتلسمانيالخجاروابناللاتينيةالىالمترجم

الفلك.علمفينبغالذي

الالحانمنكتيرااستنبطؤاواالمسهبةالمؤلفاتبر!ل"األفالموسيقامجالوفي

يمقوبعلمائهمومن،صجوراكانساوطورواةجدبموسيقيةآلاتواخترعوا

نعروأبوبالموسيقامرضاهبهـصعالجالذي.هـ(2،9ت)الكندياسحقابن

*بالقافونشبيهةآلةصخعوتالموسيقافيكتابصاحبهـ(339ت)الظرابي

اليهقطمثنالذيالمخسجمالصوتفدرسهـ(423ت)سيخاابنجاءئم
فقدزرلا-بوأما،عدريةبنسبذلكوربطسنهتنفرالذكطوالصوتالخفس

عنهمدالصوتامحانياتقياسطرائقوابتكرالموسيقيالتعليمأ!سسوفع

المتعلم.

الفيمةالشموبعندمبكرابدأالذيالملممذا،الكيمياءفيوأما
بنخالدبهائشفلمنأولكانفقدشيئااليونارراليهيضفولمكالهلعريين

كانتالذيهـ(198ت)حيانبنجابربعدهجاءثمهـ(8،ت)يقب

وتابع،التجربةعلىوبناهالعلممذافيراثةواضافاتوتجارببحوثله
ومنصودالملكمبدبىوسعدصيخاوابنوالرازيالكفيالمهةخراته

-.(1)الكاملي

هـ(430)تالهيئمبنالحسنمخهمكئيرونعلماءبىزالطبيعةعلممجالوفي

وسلكوبطليموساقليدسأخطاءفيهصححالذي(المناظس)كشابجاحب

أساسصمارحتىمراتخمساللاتينيةالىكتابهوترجم.النجىيبيالمنهج

اكشهـثافمنواقتربالحديثالضوءعلمأساوقدلغرب71فيالطبيعةعلومتطور

الرقاصيونىابنوأوجد.ذلكبمدبايعلالياصنمتالتيالمبكرةالعدسات

أعيانفيالمسائلعيون)عماحبالعلبريواورد،قرونبسبعةغاليلوقبل

العاديالماءالىبالنسبةقاساللمعادنالخوعيةالاثقالعنجدولا(الرسائل

أمداهاالتىالساعةوقصة..اليومعليهميعمابسيطاختلاتفيهافجاء

.آ99-آ68صالصالميالتسقيفيثرما9والاملاآحنارة-مظهرالدينجلال-1

-؟54-
http://www.al-maktabeh.com



علمفيمآشممأممأنبيد.مشهورةقصةلهئارلمانالامبراطورالىالرشي!مارون

الشفقحادثةوتعليلو(الانكسارالانعكاسفيالهيغابناليهترصل!االعلبيصة

!فالممتدالمرجعمزلفاتهكانتحتىقزحقوسونلامرةالرؤيةزاوية،-ثرح

عشر.السادصالقرنحتىأوروبة

هذاانغيروالنباتالحيوانواالبثريةالاحياءبملمالمىبالعلماءوامتم

والرراعةوالصيدلةالعلبعلوم!ميعاولاالاخرىالحلومعنمستقلان!يلمالع!م

هـ(315ت)الراذينجكرأبوالمجالمذافيويذكر،وايامامفاخلافجاء

النباتاتوعفالذيسيناوأبنوالفاكهةالمطريةالنباتاتعنرسالتانوله

هـ(637ت)الالهثبيليالروميةبنالعباسوأبوالصوريالدينورشيد،العلبية

والعضابينالنباتعلماءعظم1كانالذيهـ(646ت)البيطارابنوتلميذه

ترجمماالمربالاعلباءاصتوعبالعلبيةالعلوموقي.الوسعلىالقرونفي

علىاعتماداوأضافواصححواذلكبع!ولكن!كثيرموويةوالهفاليونانيةمن

الىنقلتالتيومصنفاتهماكتشافاتهملهمفكانالعلميةوالتجربةالملاحظة

العرنيالعلبتفمفيالمنطلقوكانتالاوروبيةاللغاتمنوغيرهااللاتينية
الحديث.

"لمو!عموعةصاحبهـ(31،ت)الراريبكرابو:أعلبانهمأشهرومن

اللاتينيةالىتىجمتوالتيجزءاعشرينفيتقعالألتي(الحاوي)المدعوةالعلبية

سيناوابن،مئرالخاسىالقرنحتىاوربةجامعاتفيتدرسوظلت
وا"لصي!لةالعلبفيموسوعةيعدالذي(القانون)كتابعماحبهـ(423ت)

الطب(نيالصناعةكامل)كتابصاحبهـ(384ت)الصباسبنوملي
القمراويا!اسمأابو)و(المتذكير)كتابعماحبعيسبنعليمؤلاءومن

التصريف)كتابوصاحبالاندلسجراحىأعظمهـ(440ت)(طبيالقس

هـ(5،7ت)الأفدلسيزمرينالملكعبدصروانوأبو(التأليفعنعجقلمن

أبيبنعليبنالدينوعلاء-والتدبرالمداواةفيالتيسير-كتابصاحب

الدمويةالدورةاكتشفالني(م2881ت)النفيسبابنالملقبالدمضقيحقم

وقرتالمساقرزاد)كتابصاحبهـ(3لأ9ت)الجزاروابن،الصنرى

عسونوابن،عدةلغاتالىشجمااللذين(الاعتعاد)وكتاب(الحاضر
.هـ(499ت)نيالوهرا

الرازيبكوأبووكانالعلبب!لموثيقاارتباطاالصيدلةعلمارتبروقد

فيكتبواوالذينالعلبيةالعلاج!تفيالكيصيائيةالمركباتأدخلواالذينأوائلمن

فصولا(الحاوي)و(المخصوري)كتاباهوتضمن،والمقاقيرالادويةمجال

عينالابن(القانون)كشابمنالخاسىالفصلواقتصر،بالصيدلةمخصصة

.عقاراوستينسب!ائةتركيبنيهووصمفالطبيةالمادةعلى
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عنكتاباالرازيفصنفبالصيدلةمستقلةكتباالعربالملعاءكتبثم

الادوية)كتابهفيالاندلسيشهيدبنالرحعئعبدوجمع(الادويةحقانق)

كبيراكشابا(م101،ت)-المارىينيماسويهوالفالعقاقيرمنالكثير(المفردة

صاحبالبيعلاروأبن،اللاتينيةالىشجمجزءاعشراثذيفييقعالصقاقيرفي
عماحبالتميميسمي!وابن(المفررةالادويةفيالمغني)و(الكبيرالجامع)

..(المفرداتوقوىالاغذيةمرجواالىالمرثد)كتاب

القراعةبتعلويرالعربقاموقد.كذلكالطببعلمالزراعةعلموارتبط

وعنى..والثصاروالبذوروالاشجارالحشائشمختلفودرسواالنباتاتوتحسين

أسودوردااستولدواأنهمالمؤلفينأحدويذكسبالزراعةبخاصةالاندلمساهل

الاشبيليروميةابنالميدانمذافيونبغالمتوالىالتطعيمبملريقةاللون

ب!كو.اليهماأشرناوقدهـ(646ت)البيطارابنوتلصيذه(637ت)
محمدبنيحيىزكرباأبووالمحاع!يلوالريوالماشيةوالنباتالزراعةعلمقي

الذي(الفلاحة)الشهيركتابهألفالذيهـ(،،.ت)الاضبيليالعوامإلن

والفرنسية.الا!مبانيةالىشجم

الجامعكتابهان:بقولهالبيطارابنكتبهأهميشاعلى"موفماير"ويشهد

.الخباتعلمفيمحنهرعربىكتابأععلميعدوالاغذيةالادوية!لفردات

معجمكتابان):سارتوتيقول.سعروفوناعلامفلهرالجغرافيامجالوفي

.اللخاتسائىفينعليرلهوليسللمعرفةغنىمنجمالحعويلياقوت(،لبلدان

اللاتينيةقالىشجمالذيالبللطانتقوجكتابحماةأصرالفداءابوووضع

ممثرعالثامنالقرن

ليالمششاقمةش)مؤلفهكتب.خطيركبيروأشهففضلهالادريسىوأما

الشانيالعل!ففيامريكاوجودوتوقعللعالمخريعلةووضع(الآفاقاخترأق

الفرنسية:الموسوعةفيجاءوق!...قرونببضعةاكتشافهاقبلالأرض!ت

ونالقسفيجغرافيةعلميةوثيقةأعظميمدالجفرافيافيالارريسيكتابان)

...(الوسعلى

المبكرةاثعاعاتهاافعللقتالتىالعلميةالنهضةبلالفكريةاليقظةهذهان

ابتكاراالعباصيينعاصةالسلامدارفينورماتألقثمترج!ةوبغداددمشقمن

العربى:الوطنارجاءفيانتشرتقد،وتأليفا

العربيوالمفربومعسالصربيةالجزيرةوبلادالشاموبلادالعراق"

وشارك،رقعتهاوسصةمساحتهاامتدادعلىالاصلامدارارجاءبلوالاونلس
الحضارةان:القولليصححتىالاصلاميةوالأعقاعالمربيةالأقعلارأبناءفيها
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المناطقمذهجعيع!نأفذاذعلعاءفيهاشاركانماعالياصرحهاارتفعالتى

لجميعصمدرماأفسحتالتيالضادلغةناظمهااسلاميةعربيةحغطرةفهي
حتىوالاشتقاقالتوليدعلىوقدرةوفنىمروفةمنتملكبماوالملومالممارف

دونوبهاالسابقينمعارفشجعتاليها:السنينمنمئاتالعلملفةعمارت

ومعلماالخلوقالعربيالفكروماءفكانت،ومؤلفاتهمتصانيفهمبر!لاالعلعاء

المربية.الحضارةمعالم!ن

المحنبهموحاقت،المجنفالرللعربالدمروقلبالأحداثتتالتثم!ل

الخارجمنالقهرواسبابال!اخلمنالضسفعواملعليهموتناوبتوالنوائب

وصارالقوةموضعوالومنالوحدةمكاننةوالتبنالالفةمحلالششاتفحل

الغنرواتعليهموتوالت،وأمراءسلاطينالخليفةومعدويلاتال!ولةفي

الرزقمواردالىالناصوافتقرقروناسطعالذيالألىفخباالمدمرةوالحروب

.ضموروالعلميالفكريالنشاطواعترىسقامالاجتاعيةالحياةوأصاب

تسربت.العربيةالثقافةمنيغرنونالأوربيوناندفعالرقتمذاوفي

ونورماندياصقليةمنثمالصليبيةالحروبابانومعسسوريةسناليهم

علىمؤلاءوامتمدخاصبشكلالأندلسومنالأغالبةعهـدفيايطالياوجنربي

فهضتهمفيالأساسلفاتهمالىنقلوهمافكانبالعسعلوماقتباسفيالترجصة

.اليومحتىمستمرةتزالوماقرونبضعةقبلبدأتالتيالحديشةالعلمية

مأبضهمأنويذكر.كريمونجيراردهاسمذيوعمشرجميهمأكثرولول

ذلكبعدرقيالذيالافيرنىجيربيرمثلمنابعهمنالعلملينهلالعربيةالبلاد

العربايديعلىلسالأونليشملماذالثانىسلفستر3باالبابويةمرتبةالى

روجهوأمر،والجبرالعلبيعةكتبليوناردونقل.اوربةالىالأرقامونقل
وحثالصادقالعلمىالمرجعالادريسيكتبتكونانصقليةفيالأول

الفيلسوتابناءكانحتى،المربعلومرراسةعلىالثانىفريدريكالامبراطور

.والحيوانالنباتدروسلي!لوابلاعلهفييقيمونرشدابنال!ربي

العربترا:علىاطلاعهمأعقابفيالأوروبيينفهضةبدايةجاءتوقد

الفكرعظمةأماموالتقصيربالعجقشعوريساورممفاخذوالعلميالقكري

وتد.والتقديىوالاعجابالدمشةمنيجمقموشمورالرائمةثاره1وال!ربي

خاعلبهندماالحالمذه(م1374-1304)بيتراركالايعلاليالشاعرصور
محنقا؟قومه

واستطاعسنيش!وميدبمدخطيبايكونأتلهثيشروناستعلاعاقاا!ام)

لأحديسصحلاالعربمؤلاءبعدثممرميروسبعدشاعرايكونانلرجيل
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بلوغفستطيعلا:تقولونثمأحياناوتجاوزنامماليونانجاريخالف؟بالكتابة

.(!الغا!بةايعلاليالعبقريةياللخياليا.المربثاو

الأوروبيةاللفاتالىالعلميةبيةالعسالكتبترجمتوبعدهمذاوقبل

لقيشهاتفيرااللفاتبتلكوتعلبعتترجمالآنحتىتزالوما،مخهاللتعلم

الهـال.فيالعلومتاريخفيالكبيرة

المافمي،القرنمعللعفيومضاتبيالعسالأفقفيبزغتالظلاآحلكةوبعد

القو،امشلكتتأوروبةوأنالقوةممدرموالعلمانالىالعربتنبهفف
نأذمانهم1فيوقرفيهاالملومتفمبقضل-يةوالعسكسالصناعية-المادية

...الحلمىمالتف!لريقليالسيرومصاورةأنقطعمااستئنافواجبيممن

المربية.اللغةالىالحديئةالعلومترجمةميالعلريقمذهفيالأولىوالخطوة

القعركليةمثلمعرفيالحليةالكلياتتاسهمسكلالبدايةكانتوت

أوجبمماالعربيةباللغةيتمالتدريسكانأفي،المافيالقرنبايةفيالعيني
الفرنسيكلوتالدكتورمؤ!مسمهاالففقد.يسىالتدرلغةالى!لبيةكتبتتسجمأن

لهيجريالدكتوروألفالمربمةالىترجمتهافجرتللتدريسبالقرنسيةعلبيةكتبا

العربية.الىفنقلالنباتفيكتابا

البقلىعليمحعدبهالفوا1أوالمربيةالىنقلواالذينالأساتذةومن

الدريومحمدرياضوعليالشافعىومحمدذيوعاالجراحينأكشمنوكان

الفلكىومحدوالحيوانالنباتفيتىومحصدالطبفيالطهطاويورناعة

.والرياضياتوالهندسةالفلكفيالبيوميومحمد

المصطلحاتومراجعةوالتعحيحوالترجمةالتاليفبينجععوأجماعةوثصة

اهلترجمينومن،الدسوقيوابراميمالشونمسيعصرمحمدمثلوتدقيقهاال!لمية

.فرعونويوسفعخجورييوحناالعهدذلكفيالأكفياء

بذلوهالذىالذاتيالجهدوكانالترجمةجالفيالروادمممؤلاءكان

للاحقين.الطريقشقواوقدوالنطقالحرفعوبيةعلمللفةالجيدةالنواة

عاممعرالانكليقيالاحتلالدامماذتستمرلالفذةالتجوبةمذهولكن

فتضاءلت،يةالانكلينالىالعلميةالكلياتفيالتدريسبصدهفتحولم1882

ذلك.افىالعلميةالترجمة

قاتيشهامغوماتمنوانتقاصللآمةافسافالقوميةاللفةاضعاتان

.والاسنقلالالتحررفحوالملبيعيلنحركهاباىوارالشفافية
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ليالامريكيةالكليةخدمت،المنصرمالقرناواخر،الامبلادوفي

انشائهاعندبالعربيةفيهاالتعليمجعلاذ،الزسنمن!دةالمربيةاللخةبيروت

التدريمىكتباليهاونقلواالعربيةاتقنواأعلامأساتذةئلافةفيهاووجد

فيبالعربيةالتدريصىولكن.وورتباتتس!وبوفممهيك3وبال!ربيةألنواو

ية.الانكلبقالىتحولبلأمرهيعلللمالكليةمذه

الطبكليةجاءتالبغاءلهمايقيضلماللتينالتجربتينماتينوبعد

وبدأتفاتهماماوتموضلتخلفهعام1919عامأواخرفيأسستالتيلدمشق

الكلياتمع،اليومحتىباعلوادوامشمرتافتماحهامنذبالعسبيةتدريسها

دمنمقجاسماتليالسوريالمربيالفعلرفيبعدماأفشئتالنيالكثيرةالملمية

حمص.فيوالبعثاللاذقيةفيوتثرينوحللب

7سياقفيالجاسالندربىسبماولاالعلميالتدريسعنننحد:اننا

بحاج!يكونلافانهأجنبيةبلخةتماذاالتدريمىمذالأنالترجمةعنحديمنا

لييرجعانمعاوالعلالبالمدرصلأنال!ربيةالىملميةمؤلفاتترجمة)ر/

الدورياتالىأومرجعيةأوموسعةأومختصرةالكتبالىالعلمياختصاعمهما

الأجنبية.التدريسبلفة

-؟تأمينيقتض!يفانه،العربيةباللغةالجاسالتدريسكاناذاوأما

الايقتن!يمما،مترجماكانأمسؤلفا؟كانسواء،العربيةباللفةالكتاب

الاختصاعماليالتوسعوالدارسلل!درسيتاحكيمااللغةمذهالىالمرلماجعتنقل

الصحيح.والنهجالأصملموبالعربيةوالتدريس،فيهالكتبأمهاتالىبالعورة

العلميلاالكلياتبعدماومنبدمشقالطبكليةاستطاعتكيف:يفولقائلئمة

بالعربية؟بالتعليمتنهضأنالسوريالعربيالقعلرجامعاتفيوالمعام!

ماوالبهدالرقتمنبذلرا،الدربشقواالذينالطبكليةأصاتذةان

ورجموا،العلبيةالفسوعكلفيشجمومااوالكتبألفوافقد،المساببهذللوا

قافونمقالقديمةالطبيةالكتبفيجاءماالىالعلميالمصطلحعنالبحثلي

وفح!تالتىالطبيةوالكتبالبيطارابنومفرداتالصناعةوكاولسيناابن

لمصلطحاتسرراكتابكلخاتمةفيوجهملوابيروتوكليةمصرفيقبلمن

الكفاحطريقالطريقمذهوعلى.الممجماتوأعمدرواالانكليزيةأوبالفرنسية

سار.الحديثالعلمعنتفصحعربيةاجلمناواللسانعربيعلمأجلمن

مراحلونيلهاالتابمةوالمعام!والكلياتالجامعاتمذهجصيعفيالألماتذة
.اسنثناءدونالعلياالدراسات

الشدريسا!مشمرحيثانحعرتقدالترجمةحركةأنتقدممامعنىوليس

تقىيبا،العربيةالأقعلارساشفيالحركةهذهوجدتبل،ال!ربيةباللفةالجاممي
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منحتى،الشعبأبناءمنالقراءجعهرةانبسببوذلكمتفاوتقدرعلى
بال!ربيةعليهي!لىعلصنصبسماعيأنىأجنبيةبلفةمابملممنهماختعى

.الأمباللفةمكتوبعمحيفةأومجلةفيعلعيمقالأوبحثقىاءةالىتاحويى

الفروعفيفيهاالماليالتعليمزالماالتيالمربيةالأقعلارفينجدمناومن

علميةمجلات،الفونسيةاللخةأوالانكليقيةباللغةللعللابيقدمالعلمية

فجدوبالعربيةتفموالتلفقةالاذاعةلهاأحاديثونسمعبيةالعسباللغةتصدر

..ا!لختصيناوالثبانأوللناشئينتترجم،قليلةولو،عليةكشبا

المربيةباللفةالمربيةالأقعلارجميعفيالجامعيالتدريسكانولو

.المصتجدةالكبيرةالحاجاتلتلبيةواسمانشاعلاالترجعةحركةفتلعس

العلمية؟الترجمةحوكةسسيربلغموقعأي؟المرضمقابع!ونتساءل

الترجمةتستطيعومل؟الاحتمالاتميوماالمنشطاتميوماالمعوقاتميوما

العربي3الازدمارعصورفيبهقامتالذيالحضاريبالاسهامتقومانثممن

خاصةبصورةالعلميةوالتسجمةعامةبيمورةالترجمةحركةبدأتلقد

نشردورأودأفر،1بجهودالقونمذامنتصفحتىتوبعتئمالماضينالقسفي

مؤمسصاتالمربيةالأقطاربضىاحدثتالشانيةال!الميةالحربوبعد.خاعمة

وزاراتنعلاقفيونيلك،مماوبالتاليفبهاتعنىأوام!حوبالترجمةتمنى

.والجامعاتوالاعلأموالشقافةالعاليوالتعليمالتربية

فيالبيدالمنعللقعلىانقضتالتيالثلاثينالسنوأتحصيلةفا
3الخمسيخات

فيالمعلبوعاتمنمتخلفةنسبةيعثلزالماالم!رجمةالكتبعددان
نسبةنفسهمويمثلالممسجةالعلميةالكتبعددزالوسابيةالمسالأقطار

المختلغة.المترجصاتبينتخلفاأكثر

.يكونأنينبغىماعكسميالواقعتمثلالتىالنلاهرةمذهان

لأنناالمؤلفةالكتبعدديفوقأننظريفيينبغىالمترجصةالكتبعددان

مننعيشهاي!لاالافتقالمرحلةوفي،الحضاركط!لإرنامنالمرحلةمذهلي

عروفي،مالتفمرحلةالىوالثقافيوالاجتماعيالاقتماديالتخلفس!حلة
،المتقدمالمصنعالمالميشهدهالذية!اعيفر!ملاووالتكخولوجيالملميالتفجر

استجدما-مل!لااليهوصملما.المالممذااليهوصملمامعرفةالىنحتاج

والدراساتالبحوثمرافىصباحكلتقذفهما،ةفر!ملافروعمنفرعكلفي
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،انقطاعأوتوقفدونتتالىواختراماتاكتشافاتعنجدممدةمعلوماتمن

نحتاجأجمل،ففيساانسانياتراثاصارتالتيوالأدبالفكرروائعقراءةالى

الىوثقافتنابعارفناونصل،ونتشلهنستوعبهكيامترجعا،كلهذلكالى

نالناشثاحومندفذ،المتفمةانالبلدإقوالثقافةالمعارفوعملتحيث

بالجديد.ناتيكيمآالآخرونوعملحيتمنن!ابع

بلالعلميةالميادينفيسيصاولاالنألبفنهجرأنأتولنيمااقعدولست

مادةلناستقدمبالذاتميلانها،منهاونكثرالترجمةعلىنلح)نأقصد

فيالتكنولوجيةفرا!ملاوالنظريةالملوموصلتحيثالى0وتقربخاالتاليف
الععر.11مذ

المىبية،رال!قألاب!نىفيالناسالسنةعلىاللفةازدواجيةأنننكرلاافشا

ميانا،فيهاالجامميةالمرحلةارالئانويةالمرحلةفيأجخبيةبلغةوالتمليم
والثقافة،الو!لنيةالشخصيةيمحوأنارارطاغاستمماراوجدهقاسواقع

بنمخصي!هام!تقةحضارتهافيعريقةلشموبةيرا!نحلاالهويةويبدلالقومية

بثقافتها.وشسكة

مماالرفمعلىالرياحأدراجمساعيهمونمبتبالاخفاقالمستعمرونوباء

ليستنروريةكانتوان(سليموضع)الىالمردةوعمارتمآسمنخلفت

الاقتصاديوالتحررالسياسيالتحسرحغغتالتيالارايةانبيد.ليسيرابالأمر

.والثقايواللفويالتعليمىالتحررتحققبانجديرة

اتعان:صروطأربعةتقتضمىال!لميةالترجمةنارالكيفحيثمنأما

بها،التعبير-وتلرمئقالعربيةاللضةواتقانهمنهايترجمالتي.اللفةالمترجم

خبوةالمترصتكسبالتي.واثطرسةالمنقولةالعلميةالمادةنيوالتخصمى
ورراية.

الكتببمضفينجدلنكااالمترجمنيدوماالشروطمذهتتحققلاالحالواتعوفي

المسللحليوان!علراباريب!شلانيماوركاكةالمغويالأداءفيضيفاالمترجةالعلصية

بديه.يينالتيالوسائلضمفمردهيكرنقدال!لمي

الثعريبتنسيقومكتبال!ربيالوطنفيالعربيةاللنةمجاكلانع!حيح

ام!تخدامهوقنمميقالمصطلحوضعمجالنيوقيمةمهةبأعمالقامتقدبالرباط

الاختصاعاتسشوىعلىتوحيدهالىبعدتصللمأهاالاالمربيةالاقعلاربين

ال!لم.عو،رفمنفرعكلفيالمععقة

عنالاصتغخاءالملصيةبالترحعةمام!مالايمخىهل:يقولقائلور+

لسادسافمرلمزا:أب-161-
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،والم!روياتالكتبفيمبثوثةوتقنيةعبصيةمبإحثمنينثرماالىالرج!ع

؟."؟لاألابمنبيةس!للناث

مل!لارجالوعلىبلادنافيالعلم!لالبيعلىلعكمناذلكقمدفا؟لو/اننا.

الصلعية.المياديننييبعماوغافلينمقصرينيكونوأبان

اثنين:بأ!رينوتقضرنتترافقأنيجبالملميةالصرجمةحركةان

حاجنبيةلغةالعربيةباللغةا-لعلوميتلقىالذيالطالبيثقنأناولهعا-ح

اللفلا.بتلكهص!عختمجاليخمايشاءمايطالعأنمنيمكنهاتقاناألاقلحكللىوإحد

ينشرمااممالعربمل!لاورجالرصينالد(1أرويبننضعان:ثانيصا

وفياليرييةياللقةالشخساتجميعفيودوريات؟كتبمناليالكالىجاء4في

.الملاغالرقت

لانهما:الملحالمطلبالحلموتعريبالترجمةالىالدعوةوتظل

ققدمليأسهيتعريقةأمةالانتماؤنايمليهقوميوطنيمطلب-1

هيةفل!لاوالكشير3الشىالنريةالىوقدستالانسانيةالحفهمارةوبناءال!لوم
القومي.والشررللثرميةالذفيسالمقوم

الاميلختهعلمياكتابايقرأالذيالصبيلانتربوينفسمطب-نمد

يبقلأجنبيةبلغةعلعبآكتابايقرأومن،سانيهلفهمواحمطامجهودال!بي

ط.المضمدنلقهمخر1ووعبار!لفظاالإجنبيةساللفةلفهمحدهما1مجهورين

لا!عاوتعدا!ا،منااقلميالتيالامملانحف!اريمضيريمطلب-3"

تشلشالايتولدانلاوالابتكارالابداعولانعلملغةلغاتهامنجعلتتراثا
الملعية؟للمعطياتكاملسليم

.الامباللفةالايتملاالذيا،الثمثلآ-و

اصتيعابعلىالمربيةاللغةقدرةحولومنا&مناالنقاشيسنمرونيصا

المربيةاللفةالىوالتقنيةالعلميةالكتبترجمةضرورةوحولالحديحثةمو!علا

وعملانظرا،الأخرونتخعلآفا،ضرورتهاعدمو1الشعلموي!مىالتدراداةلشكرنكا

امىيكانيسيماولاالغرنجيةانالبلدآفيوالنشرالترجمةمن!!ولي-الكئيرفتعدى

كثيرترجمةاليالكلسوفيتىالاتعأدفيسيناولا،الشرقيةالبلد؟انوفيوانكلشرا

والافسانيةةيعا!تجالاألعلومفياكانتسراءالعربيةالىالعليةالكتبمن

بأنمنهميراتفونلك-والتقنيةوالتطبيقية-الاصماسيةمول!لاح70فيتف-اك-ام
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فلم،امجلاأو،.عاجلاالمربيالوعلنفييمربانبدلابخاصةآالعلميالكتاب

التئ،*العلصية"3إلكتبنشر.بدافع-اسهامهمأكانسواء؟ذلكليمملا-يسهمو!

كسببافي.كانأولهنمسعنويربحذلكوفيالمربيةالبلداننيعلهماؤ!ألقها
لمخش!وراتهم.تجارياالعربيةالهوق

الصملبهذاينهعىأنالمرييةاللفةعلىيغارونمندمشةاثاروقد31

وتد-كقيل"،مترددينحائرينوالمصلحةالقضيةأصحابنحنونظل،غيار1

فيالرحنعبدعائئةالدكتورةكتبتنفبالاعجابرةالبايهذهمه!نمب

موسكوليوصدرتحديثةعلميةكتبعلىاعللعتوقدالعربياللسانمجلة
-.2:تقولالستيناتفي

واضعةسليةالععريةالملوممذهفيلغتيأقىأن9ليمفاجاةوكان)

ال!لعيةأللوادقراءةفيامضىوأن،تتعثرولاتتوؤتلاميسرةعليعةدقيقة

لفتهمنأ!صراراأنفجاةيكتشفمنبلهفةماخرذةعلويلا)نثزلت؟عخهاالثى

عجقتؤكدعلنانةدعاويمنالمعاصالمربىأفقنافينجماكل+بمدمنهغابث

تدريسها-بلخةعلىالاصرارفيجامعاتنابوتبرزرع!لاعلوماداءعنلغتخا

.(1)(أجنبية

الصلمىالكتابولكنالمصطلحدقةالىتفتقرآلك!بتهان:.ت-يقال

.الالفان!علىتعتمدوايضاحاتشروحكئرهفيموبلصمعللحاتليس!جموعة

المصطلحمننخشيةفينظلشالىثانياونتساءلأولا،العاديةوالتعابير

ومكتبتستفتيفاةيوفل!لكاجماربمةولدينالهالا"ح!ودشعةؤاسعةولقثنا

الجامصاتلأوعلعاءدفي"ولنويوناليهفىجعوالاقراروالتنسيقللجمععربى

.نشاء!بمابيةبهمنستعينوميناتهومجالسهممامدمنالجامعاتربغ.يفوالبربية

و؟تطببقاتهاالننلسيةبحوئهافيالعلومفترجنمأنيكفيمل"لنتساءلواننا

تحقيقها؟الىن!طلعالتى(الحضاريةالحالة)نحققكيماالعلمية

،ط".الكافب0البثرطوفيسمهواجب!رطميالعلميةالترحمة9نأفول

*وارواتهالمعملوساثلايدلنافيوقضعاللضويةالشبيةمنلخلصناانها

دون*والثكنولوجياالعنمفيثالجديداخرالقالعصرمذاعتبةعلىنقفوتجملنا

)الاستعدادحالليوتضمنا،المربيةلغتنا)ستوعبتهالذيا،لكبيرائناتىمعقطيعة

قالبشريال!لمىالمجهدلهابالمشاركةيقمثلالذيالايجابيا!فعل(للفول
"-لا+.*--ة،.*1ح../لصاات

.م91لا6لعاماكا/3المجلذ-ودرإسماتبحاث1لا-العربىلااللسانسجلة"-+9
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ومماشلالعليةالترضةالىلنجعالحلقاتتكملأنمنلنابدولا

فيالملعيالتمليمتطوير:وينهاالمطاءالىالتقبلتخعلىعلىتينأخرى

والدراشاتطل!الطراحداثالجامعيةالمرحلةسبماولاالدراسةمر.احلضصيع
ورعاية،اللازمةوالاجهقةبالمخابرومدماالملميةوالدراساتللبحو!مراكز

المواددأصشغلالوحسن،ا!اجرةالعربيةالادمنةوجعو.الملاالملمرجال

والاجتصا!يةالألهتضماديلابالتنميةالبحتواالتعليم،وربطالعاملةوالقوىا!علبيعية

---ص...المجألاتمذه!يعفيالعربيالتكاكلواحكام

هذاليع!بيةحضارةبناءليوطليعيةاساسيةمهعةاليلميةللشج!ةان

صاملة،تخصيةالىتهدفعلميةخعلةضصنجر!نتأنبلاولكن،الص
يكملواجتاعيةواقتصاريةونقافيةوعليةتربويةاستراتيجباتوفمصن

بعنهاب!ن!ا.

صميدعلىالمعلمنكثيرأمامنازالوسا،الطرعقبمضفيزلخامااننا

مكافهاالترجصةحركةتأنحذا!يكو،لمئجيعطيث!ختلاواوالتنسيقا،تخعليط

.المرجوةالخشائجوتعطيا!حقيقي

ثبلهوماموت51!دليالموبيةالىالترجمةحرك!بينتارنامااناولملخا

وأخرىالتئمابهمنأوجهاوجدناالعرمذافيالنتلحركةوبينبحعدهوما
التباين:من

لتلهابطريقوعلومبعارتالمربيةالثقافةاغخاءومرواحدلهالهدف"

لهجة.العساللفةالىأجنبيةلغاتمن

الصرلهتبعتهاغأفرادبجهودالنقلحركةبدأت،واحدالمسيروخ!ء

.المال!او؟وفرتالمؤساتلهاوأوجدتورعتها

أغراف!هاحققتقدالعرذلكفيالنقلحركةاناذتبايخائصةانبيد

علىالابتكاروأالكئفطريقلهمهدبماال!ربيالفكرو)ووتقصيرةورةلي

.8المشوخاالأفراضتحقيقعنقاصرةزالتماالمصرمذافيالنقلحركةأنحين

؟لماذ):ش!ساءلو

نمانياليومالمربنحنأنخاعرفناازاالتساؤلمذاعنجوابانبكد-

،ةدع-لودليأمهلهنحنالعباسيينأيامالمربيمرلهالمسياسيةتع!دية

موحدةامةبلفعسبالسياسيالكيانليلاموحدةأمةالعربكاننذاى1و
الحركةمذهينشعلواانأنذادالأصوراوليا*علىصهلمما.والارادةاله!ف

دمم.مناليهاحشاجتبماماويمدوماويخنلو
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امرصذااعلملفةلتكونالعربيةاللفةع!لوحفييبحثمن،نئذيكنولم

ن!وثعةيزمنلامنوئةبصلوحهايؤمنمنفنصةاليوموأمافيهيشكسكنل

فيالمترددةالخعلواتكانتهناومنوتقنيةعلملضةلاوشمروأدبفقهلنةيدمايى

الاجنبيةاللفةسعلوةمنالتخلعىواالتعليمتعريبوفيأمدافهاالىالترجمةاعللاق

التعليم*فياللفويةالازدواجيةاو

الهينةبوعمفهاوالملوموالثقافةللتربيةال!ربيةالمننلةتصدتلقد

معالجةالىالقوميالنطاقعلىوالعلوموالثقافةالتربيةنىالمسؤولةالمربية

:خطواتذلكنيواتخذتالقضيةمذه

ى!متالثقافةادارةنطاقفيللترجمةة!حوعاممنأقلمنذأحدثتلغد"

.المي!انمذافيالمربيةالاقعلارمجهوىاتوتنسيقالترحممةبشؤون

وتبينالعربيالوعلنفيالترجمةواقعتبينقوميةخطةمشروعواعدت*

الدولمنكلمهمةوتحدبوالقومىالوعلنيالمستويينملىالتنسيق،شكال

.المجالمذافيالمخظةومهمةالعربية

اجهزتهامناحهازاتكونعربيةمؤمسمةاحداثبشأنج!وىدر،اسةواعدت8

والآدابالملومفيالاجخبيةوالمزلفاتالكتبترجمةاليهايوكلوالنثرةمج!تلل

تيصه،بىس!لاالفكرروائعوشجمةبيةالمساللغةالىأفضلياتصلموفق

العربيالفكربثعراتاللخاتبتلكالقراءلتعريفالاجنبيةاللغاتالىوحديثه
.الخلاق

احهقكامنجهازاسكونللترج!ةعربيمعهدلانشاءجدوىدراسةاعدترء

..رفيعمسترىفيوييينوفوربيينكتامترجمينلاعداد

الىه2نىبفدادفيانمقد،الذيالمربالثقافةوزراءمزتمرنظروقد

اثراءماو!للبالمبدأحيثسنوأقرماالموضوماتمذهمفي198االثافيتشرين

تعرضوصوف.الصبيةالاقطارفيالترجمةواقعحولال!راساتواصتكعال

لاقرارما"،فيهاالنظرمصاورةبعدالمنغلةاعلارفيالمختصةوالمجالهـمىالهيئاتعلى

منها:وتهيديةتنسيقيةاجراءاتباتخاذالمنظعة!ثرعتذلكأثناءوفي

ادواعداالعربيةالبلادفيالعربيةالىترجمبماالثقافةادارةفيمكتبةتكوين

واختصاصاتهممماصعاؤفيهتبيناكعرجمينودلبلالنشرواالترجصة0لمؤس!اتدليل

والتيالاجنبيةباللفاتالمؤلفةبالكتبقواكأوجعيتقنرنهاالتيواللفات
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،ةثي!حلاوةمي!علا،المربيةبالكتبقرانموجعةيي-سعلا-اللغةالىللنقلتصلح

الترجبةمؤسساتمناضماراتوعللبالاجنبيةاللفاتالى-للنقلتعلحإلتي

شرعالتىاوترجم!هاقررتالتياليهتبعنالعربىالوطنفي-الوجر!ةوالنثر

والإزرواجيةالتكراردونللحيلولةال!ربيةالاتعلارعلىذلكيصممحا!يكبنقلها

.المضسارمذانيوالتكاملللتماونالمجالوافساح

وحدةكلنوا!تلاببالمخظ!ةوالمعلوماتالتوثيقادارةشرعتوكذلل!
ملعنبية-اللنةإلىالاجنبيةاللغاتكتبمنترجملمالوائ-رعح-يامجدكاادابترجمة

-.م1980-1970عاميبينماالمدةخلال

الحرفعربيةعلملفةتكوينتستهدفأنيهاحرياليلصيةان-،لترجت--،-

،نيصتخطاو--نيسررادلاوالمدرضينمتتاولفيالعل!يةالمعرفةأدواتوجعلوالنعلق

أشمايكونوعندئذ...الابتكارعلىوالقادرينالباحشينمام1الدربوثسق

منوتعكينهالمرتجىالمستوىوابلاغهحضارياالمربيلألرطئتججدا"في،كرقية

أصمالتةعلىالمحنمظةمع2المعاصزتينوالثقنمافةالعضارءفيالقمالة7ةكر!ملا

د".الحنماريةومويتهالمقافية

فوامفا:الترجمةمجالفيخعلةرسمعنلناغنىلازلكص،جلمن"

الصابحيةوالجمود"وعنالتعجرككلنيعيدة!ريةعربيةلفةالىهلو!صولا-ء"

.-د.حدوإآنفيد؟إبريماكة-

جميعفياهما!خس!اارواقراوتوحيدماالعلصيةالمصطلحاتتنسيق*
المتس!م!س!يت"ا-لثياطشخضبمةإلممجاتوا،لمامةالم!جماتليوضمعالسبيةلمبلهيهـعإت

مهصاتهم.أداءعلىالعلميين

ولمالجامعيةنويةوالثاوالمتوسطةة!ئالابتبامرراحلهفىسافيالتمليجبي.ر!ت*

الموسع.المرجعوامتابالمقرزالكتاب:مترجعأاليمؤلفاالجبدالكتابوتوفير

ويفرجعملهكلعادلاأجراالمتيرجمفيععلىللضثرجصينالملافما-لمناختؤفير*"
ةي!ماب،مثلاالتدريسعنيقللاالقيالشرجمةلصمل"المثنعمينفنالمجيدون

وففعا.

لمسهلالممخبةالدولةتبعونولورخيصاالكناب:شمنلجولالسعيءآ

وتخفيف-الثوزيعونفقاتالشحئأجوروتخفيضتؤاولهوتيسيراقتخاؤ؟

بر.المنتفعىي*أالي""وصمولهدونتحو&"التي"والمالية.ا!راريةالاجياءات
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نهتمأتتاريخيةمهمةانهابعلينا!مميرانسيرأنلناوليسننتظرأنلناليس

ونبذل،اليهاونفعو،ونشجعها،مجهودأتهاوننسق،لهانغعلطبمبالترجية

.القادرةالنشيطةالمؤسساتلهاونحدث،والمالالجهدأجلهامن

اليومناخذانحقناومنوالفكرالعلممجالفيامثيرالعالمأعلينالف

وبخاءتواجهناالتىالصحدياتعلىللتنلباليهنحشاجماالترجمة!لريقعن

السبيلموالعلمتعريبأنواعنقاري،وموحدومتحررسشقدمعربيمجتمع

دربنالنتخذوالتسلطالقهرعهوداياهأورثتناالذيالتخلفمنالشخلصالى

المتمثلةالاعالةعلىالحفان!كلالحدانةكوارر/1المتفمةالافسانيةسسارفي

التاريخ.أعساقفيالضاربالحضاريبترائنا

***
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العربالمترجعين.شخاسعقبنحنين

الؤركانعليمعمدالاستاق

العربيالضاريخفيالفكريةتاك"رحلاأنشطمنالترجمةحركةكانت
لهاوأعدت،ا!موالافىادالدولةفيهاأسمتفف،ففساوأطولهاوأشملها

مشرجماتهم.فيهاوتحفلىالمشرجعونفيهايلشقي!للحكعةبيوتالاءمنالعدة

فقصدء،والمراجعالاصولعنللبحثوغرباشرقاالبعوثأرسلتوقد

البوفانمةالحغارتتوريئتاومما،خاصهموجهنعلةوبيقالاسكندرية
والرومانية.

السريانمنوجلهم،أكثرأولغتينيمرفونالقينالمشرجعونوالهمعت!دم

يلبثونم.الصباسيالعصرفيالم!لمينأوائلسنوي!دونواليعاقبةالنساط!ة

ممم.ءب!لاوح!لوااليهماننعواأنافنسهمالمسلصون

أفدقواماوكثيرا،والامراءالخلفاءلدىخ!صةمنزلةللمترج!ينوكان

فيهااسهمفف،يزبأوتروننلاثةالحركةمذهع!رتوقد!ال!طاءمليم
والرضيدالمنصورولامميا،قويةدفعةنويص!بعلاالخلفاءاه!فدو،الامويون

وروماأثيناوريئة)بخدهادوأعصبحتةمختلفةصوادواستوعبت،ممهموالمامون

المالمأطسافمنوال!ارممونالباحشوناليهايحجكعبة(والقسطنعلينية
الاصلامي.

يكنلمان،المترجميولمؤلاءشيوخشاصحقبنحنيناانفيقىاعولا

لم1ات:ويقال،لسريانيةوالمنانيةاليرعنتقىجمفقد،جميعاثيخهم
قيرهترصمهاكثيراوراجع،عنهاترجمهئىءاليهيخسبلمولكن،بالفارسية

فعن2)لأل،لمترجم!ني!ثلسدرصةوأنشا،ترجمتهساءتماأعاداوواعلح

؟اهقحنينمو

حياته:

الينبكسر)والمباد.(2)زببابيالمكنىالصبادياصحقبنحنينمو

للميحية،الاولىالقرونفيتفسقتالتىبيةس!لاالقبائلبعلونمن(الباءوفتح

.ددا!ةهعهءلباللاتينيةواعه*

.(حنينمهىجان)مدكور.د!ا1)

.290/296قلوجلطالفجلابنالفهرلت(2)
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رأالحمن(حيرتا)بالآراميةممناماوالحيرة(3)الحيرةمنهاقسمواصتوطن

نينيي!خللاة!اعوكانتالكوفةقربومي،معروفةق!يمةم!ينة،المعسكر

بالنسطورسة.المسماةقرئ!ملاكنيسةالىتنتىوكانت،العراقجنرب

اسحقوالدهوكان،م810هـالموافق191الحيرةفيحنينولد
،اخواتأوخرة9لهكانانيعلمولا،أمهاسمالتاريخيذكرولا(4)عيدلافيا

لحنين،بالنسبةالانشماءوضوحمنالرغموعلى.تلميذهحبيشامأختهعداط

تتكلمكان!ي!لاالحاكمةالطبقةشيكنلمأنهالىيشير(اوليريلاسىويى)قان

!!(5)(العبادياصصهمنيفهمذلكوانبيةالعس

بمضذلكمنويشذ،الحيرةفيونشاولدأنهعلىكافةالمصادروتتفق

ماعي،المولداديبفأنهيذكرأنفهما،والبيهقيكالشهرزوريالمؤرخين
.(6)النشاة

ليالاولىمل!لامبادى*تلضنه9كعا،كأبيهالعلببصناعةمولعانشأ

شماسافيهاكانالتيكنيستهلفةالسريانيةمنفتعكن،ر)سهمسقطالحيرة

."(7)فارالقولبى

ررسبأن،سيانيةبالفاف!المشوبةالعربيةلغتهركاكةمنحنينوتخلعى
أصدبنللخليل(العين)كتابعلىذلكفيمعشمداالبعرةفي3الضمالغة

.18)الفس"اميدي

الرولماياتبعفىتشيركما،بفدادالىمذاالمينكتابأدخلانه:ويقال

ويبدو،ففسهالفراميديأحمدبنالخليليدعلىكانال!ربيةتعلمهأنالى

تهحيعى،رونالآخرونعنهونقلهاجلجلابنموالروايةبهذهجاءفنأولان

.(9)حنينولادةقبلهـأي175توفياحمدبنالخليللاننلك

.84/ا!فباءميون(2)

.174/التفطى(4)

(بر!لاالىالاغربقعلومانتقال)عننقلا2عىوالعلوجىللسامرانياصقبنحنين(5)

.218/فيريلدو

.هعي/والعلوجيالسامرانيعنفتلا(1)

.العبريوابناصعيبعةابىوابنالقفعليعننقلاالسابقالممدر(7)

الحكاءرتاريخ،الاكدلسيصاع!لابن3الاكعلبقات،المؤرخينمنعدرعننقلا(8)
اصيبمةأبيلابنالانباءوعيونجلجللابنرالحكما"الاطباءوعلبقات،للقف!لي

.(وعلوجىساسرافي)العبريلابنلو!لامختعروتاريخ

.68صوالحكساءالاعلباءطبقاتليسيدفؤادمامشراجع(9)

-*17"
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رحلت:

بمضوترى،(يسابورجخد)فيمالمويهبنيوحنادروسشبابهفيسمع

ماسويةابنأنحينعلى،بضدادفيماسويهبنيوحنايدعلىتتلمذانهالمصادر

ابنيرويكما،الهجريالثالثالقرناولفيبفادالييسابورجندتىك

سملعه،رفافالوقدهـ.243سنةوتوفيوالحكماءالاطباءعلبقات-فيجلجل

ماقا!جلهقائلافنهره،الم!ارضةفيولجاجتهأسئلتهبكثرةأغضبهأنهالا

(10)"للكخيرنذلك،الطريقفيالفلوسببيععليك،بالطبالحيرةأمليصنع

-،.الامانةلهذهيبكيومومعلمهمجلستاركاحخينذانعرف

يغادرجملهمعا،حنيننفسفيكثيراأثرتقدالحادثةمقهأنويبدو-

ما،تحدبيعكئلامدةمناكومكث،لعتهمتعلمحيتالاغريقبلادقاعدابلأده

ممروفة.غيرفيهادرسالتيوالمدارسام-دمقالتيالاساكننأ،امك

و،اللغة،العلمالىوانصرافهعاليةثقافةذاتمدارسفيفابلادفياقامتهان

جمةالتسعلىتمسسكما،وافراقسعلاالهيلنستيالفكرمنيصيبأنلهخيضا

يومذاككافتالتياللغةالىاضافة،والعلمالمنهجيةمنشوةواكتسب،والطب

ص.(11)العربمنزمامهايمخلكونكانواالذينمموقليل،الشقافةمغتاح

:فدعو

العربيةتعلمقدوكان،الاغريحقيةتعلمأند!بالعراقالىحن!عاد

والاغريقية،والسريافيةالعربيةاللغاتفيمامراصارقدكانوبذا،وأتقنها

الذيالاولأستاذه-بالفضللهوأفر،الصباميعةفيوموجمةالتسالىفانصرت

ضعى1و،العلنمتحصيلالىال!افعبعثابةالواقعةمذهلهفكانت،عيرهقدكان
.عدةكشبافيهووقمع،بخاعمةالعيونوطببماسةبالطبحجةحخين

فيلاالاعلباءكبيربخيشضوعبنجبرائيلاحتضنهبفادالىحنينعادولما

مرموقة،منزكيحققانالمرحلةمذهخلالحخبنيستطعولم،المأمونيلاط

حنين،بترجةجبرائيلإعجبفلقد،للصستقبلالاعداد0-مرحلةكانتأنه!الآ

الشلاثةوكان،شاكربنموسأولا(وحسنوأحمدمحمد)بعرفهأررفكان

اسسىقلىكانالذىالمأمرنالىحنينبتقديممؤلاءفقام،العلمىالنشاع!يرعون

فيالكبيرالافىلهافكات،بارارتهاحنينالىفمهد،للترجمةداراالحكعةبيت

العربية،الىوالفلسفمةإلملضيةالكتبمنالكثيرشجعتاذ-،الحضماريالضبلور

المترجمين.نم"ددعفيهاحظنمعيعملوكان

لسابقة.االمعادر

.بندادم197ءتنمهرجار-حيجرسف.د/اسحاقبنحين
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خبرةلانالمتوكلحمدفيتمتوأتقنهاواكملهاالتوجماتاحسنانويبدو

.(12)وع!قلتازدادتقدحنينمعالمترجمين

:هش!رالم

ناالضروري!نانهحنينرأىلاسبابهاوتيسشاالترجهلمهعةوتقديرا

تلامذتكهامنكان،ومساع!ينمترجينفيهايعدبهخ!صمةوررصةحولهيتشيء

جهاعيبصعلثلاثتهمفقاموا،الاعسمالحسنبنحبيمشأختهوابناسحقابنه
بالنقلحبيشيقومئمالكريانيةالىاليونافيةمنيترجمحنينكانفقد،فانع

ويراجعمباشرةالعربيةالىاليوفافيةمناسحقيترصو1،العربيةالى
.أبرهمليه

ينواصمطفانمارونبنويحيىخالدبنموسىالمدرسةتهفيواثترك

المترجمة.الكتببمضلياسحقاوحنينباسماسصهقترنماكئيراالذينباصيل

للترصةيضعوأن،الخططبمضلتلاميذهيرسمبانالاست!ذعنيوقد

احكام)كتابهأجلهممنوفعولمله،عملياعليهايمرنهموأنالقواعدكعض

النعوصعنالاولالمسؤولنقاعدونومر(اليونانيينعلىمذمببالاعر،1
باعادةوضح،أصلمحهاوتخيرمخطوطاتهاجمعفيسمهم1فقد،شجمتالتي

.(12)قبلمنترجمتهتستقملمما

المترجمين:منمماصروه

المثرع!ين،بكبارعامرا(الميلاديالتاسع)الهجريالثالثالقرنكان

مق:أخرونكبارمترجمونوحبيشواصحقحنينمعفيهفلصفقد

عبدةالوثنيةالصابئةلطانفةرئيساكانالذيالحرافيقرةبنثابت-1

هـ.288هـوترفي222ولدففالسيارةوالكراكبالنجوم

والهند!مةوالييئةبالفلسفةعرفالقيالبعلبكيلوقابنقسطا-2

هـ.299يمشةهـوتوفي204سنةولدوالموسيفاوالحساب

البعلريق.بنيوحنا-3

هـ280سخةقكريتفيولدحنينتلميذوموالتكريتيعديبنيحيى-4

.!364سنةبغدادفيوترفي

.284عىامينلاحم!الاسلامنهص

.م197ق(بنافىاممهرجان)مدكوراميمابمر.د
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تلميذهـومو243سنةالمتوفىالنعرانيما!ويهبنويوحنا-5
مجاللاماغيرممثةوكانحخينوأستاذبختيشوعبنجبرائيل
قصدواالتيالؤلفاتبصوفوعلحينعلاءوكانوا.منالذكره

عاسةفكرةيعطين1يحاولالتاليفمنلونااسننواوت.لترجشها

العلم،لذلكمدخلأوبتهيديكونساأئمبهوموممينفن)وعلمعن

للمنطقمدخل!و)مايسافرجي(بأسوة)مدخلا(يسموهأنعلىودرجوا

.يوسلفورفورالصوري

ومن،لباحثيناكبارمؤلفاتلحصر(بيبلوضافية)بدراساتأيشاوفاسوا

.جالينوسكتبمنشجمطذكرفييحييبنعليالىحنينرصالةنيلك

لقالهته:

الالتقاءذلكمنقستفيدالتيللبمثريةاغناءفيهالمختلفةالثقافاتالشقاءان

فيالتقتآذالمجالا!نمليأعلىمثلاشاهأنفيمكخناحنينما1،كبيرةاستفادة

مي:نقافاتنلاثضخصيت

هتتفاعلتوقد.اليوفافيةوالئقافةالسريانيةوالثقافةبيةالعسالثقافة

الئقافاتمنتميزماخاع!ةصمبخةلهاجديدةثقافةنكونتالثلا:الثقافات

السابقة.

مثل:مت!ددةميادينفيبىزتحنينثمخصيةن1فىىثم

اليونافيةمنكتابمائتيعنيديقماحنينتىجمفقد:العلمنقل-أ

جالينو!س.يخصنيماكتاباوتسمونخمسةمنها،المربيةالى

اخرىبعلومامتمبلبالعلبحنينيكتفلم:الممارفتعدد-ب
والخحووالتاريخوالفلسفةالرؤياوتمبيروالننجيموالريافمياتكالعلببميات

الف.أوشجمجصيمهافغي،واللفة

المتوجم:حنين

منوليهى،ممرهمنعشرةالسابمةفيكانحينالشرجصةفيحنينبأ

منكانولذا،الجودةمندرجةعلىيكئلمآنذاكقىجمهطأنفيشك

ذلك.بعدترجمهفيماالنظريميدأنالب!ي

الههمتاذ-تروبوجيرار:للبروفيسور(اسحقبنحنينحالية)بصخوانمقالمن

.م1974!حنونائرامسهرجان9باريمىفيالشركيةللغاتالعلنيالمهد
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،عامبثمكلالطبيةالعلومفهيحنينفيهاترجمالتىالمعسفةافواعاط

يترصحنينانبفاننا،في!سوفاالطبيكونانموآنذاكالرأيكانوول

فيولستا-شجههاانه:يقالالتيالكتبارقاموتختلفوالفلسفةني-المنط!

مو،اليهالالتفاتيجبالذيالامرأنالا،دلكتحقيقفيالخوضمجال

النديم:ابنيذكرهفمما.حنينالىالمؤلفاتبعضنسبةفيالرواياتاختلاف

ونجيرممايحيىبنوعيمىالحسنبنحبيشنقله-ماأنحنينسادةنم-نأ.
جملةمنانالىالقفطييشيركعا.(15)!حنينالىيحنحلالعربيالى

حنين،الىف!سبحبيشنقلهماأكثرفان،لهحبيشصحبةحنين!معادة

فينلنكاحبيشبنقلمترجماالقديهةالكتبمنشيناالجهاليرىطوقثنا

صحفوتحنينانهظنهعلىويغلب،الاسمفيأخطأالنالم!خان!نهمالغر
.(16)حنينويجعلهفيكمضطه

منهيانمااليهنسبتالتىالكفبعضأنالملميالبجثاثبتوقد؟

.(17)عملهمنلاوسدرستهتلاميذةهعمل

لهسميةحوليخشلفونالمؤرخينأنمواليهالتخبهيجبالذيالآخروالامر

المناوين.تمددبحسبالكشببتمددالشوممالىفيصار،لحنينا-لواحدالكتاب

نه.عنوافيالمؤرخوناختلفواحد"الكتابأنالحالاقعوفي

المؤرخينواختلافوعددماحنينترجصهاالتىاكتباأمرمنسكنومهما

يأتي:فيماتلخصمهعةآثارااجدثحنينافانأ!سائهاحول

الىاليوفانيةالقرانحنتاجبخقلهحنينقدمهاالتيالفاندةعظم-ا-ء

،غنىبما،اليونا!يةعننبترجمتهاأوالسريانيةعنبترجمتهاسوأءبيةالعق

الربي.الفكس

الكلماتمنبالكئيرجوبهبهاقامالتىالثرحعةمجملية"فيحنيناانبم2ى-

طبيةمصعللحاتمن،ال!رنجيةاوالصريانيةفينظبرلهابعرفلالتيالبونانية

لتلكيوجداتعليهوكان،ميئةوعلموحيواننباتاتوأسماءوفلسفية
الاجنبيةالكلماتيصقلأو،ذلكأستطاعأنتقابلهاعربيةالفافلاالصطلحات

.(18)ذلكفيحنيننجحوقد،ي!تطعلمانعربياصقلا

سبقر"همنترجمات.كاتحينعلىدقيقةوافيهحتينترجعةكانت-3

.289/الفهرست

.177/الساءتاريخ

.285/الاصلامضص

نفسهالسابقالمصدر
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ن!قطعةقىأ،ماسويهابنأنيىوىومما،و/الاغلاطبالاخعلاءحافلةركيكة

لهفقيل؟أحدالىدمرنافياللهاوحىترى5:وقالتعجبهفكشسحخينترجمة

.(19)"القدسبروحمؤيداخراجالامذاليس:فقال؟كيف

الترجمةتصريفليحريةعنقكشفحنينشجاتأن(مرفمايى)ويرى

قورنمااقا،التعقيدمنخالسهلوأصلوب،العربيةاللغةفيعجيبةومقدرة

.(20)والركةالحشومنوخلوالتصبيرفيدقةكلأليوفانىبآعله

تكنلمالتيالخاص!ةاطريقتهالهاللترجمةمدرسةحنينكون-4

منالكئنبتوجمةققومأنالمدرسةمدهواصتطاعت،الترجمةفيممروفة

الرديئةالترجماتمحلفحلت،والسريانيةالمربيةالىالاغريقيةالمخطوعلات

.(21)موجودةكانتالتي

ن،و،الاصلوبوجودة،الممنىوفوحعلىالمدرسةمذهاعشمدتوت

معناما،بنرحتتبعهانانها،بالفافلهاالعلميةالمصعللحاتاصنصمالالىاضمطرت

ورلولها.ويحددالعربيةالكلة-فيتؤلفهأنال

وت+،ثرحمنعندهماذلكويتبعقوصينبينالمتنيضعحنينوكان

.(22)كتبهمفيه!عبالمسلمينعلعاءالنمطمذأعلىجرى

الترجمة:ليطريقته2

كانالذيالبعلريقابنعلريقةمنالشرجةفيحخينعلريقةتخشلفاذن

ودقةسلسبتصبيرالمصنىأداءيتوخىحنينكاناذآالنصبحرفيةنفسهيقيد

يساعدهاللغاتزمامامتلاكهوكان،التحويرومتجنباالغوفىمتجاشيا،علمية

الندبم:ابنعنهفيقول،الاسلوبوسلاسةبالهفصاحةاتصفانهكصفيلكعلى

منوحنين(23)،والعربيةوالسريانيةاليونانيةباللفةفصيحاوكات"

ممارسةومارسهاالشرجمةفيوالنقديةالعلميةالطر.!ةا!شنبعلواالذينالاوائل

الىي!مدكانبل،عنهايترجمواحدةبعخعلوعلةيكتفىيكنلمفهو،ناجحة

كانكما،ترجمتهعلىاقداسهقبلالواحدللكتابالمخعلوطاتمنعددأكبرجمع

.175/الحكصاءتاريخ

.455/لاسلامااثئر

.022-؟8/ليريأو

.288/الاسلامفص

.423/الفهر!ت
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،الرماويوأيوب(الراسمينيصرحيوس)أمثالسالفيهشجماتالىيىجع

اتقانشكبيرةدرجةالىالوعولحنى،الفامىالملماءبآراءويسننير

بلادالىوسافر.يةالفالكتبجععفيالبلاددارفحخين،وجردتهاالترجعة

علىوألح،نقلهاقصدالتىالكتبلعللبالرومبلاداقعىالىووصلكئبرة

ويقول(24)الفدبعةالكتبسنفبهوطالخنومالهيكللهبفنحانالرومملك

منحد1الىالغايةمذهالىيقعلى5:البرمانلكتابتىجمتهعلريقةفيحنين

عنىكانتجبرائيلأنعلى،باليونانيةتاسةنسخةالبرمانلكتابرمرناامل

الجقيرةبلادطلبهفيوجلت،العللببغايةاناوطلبتهشديدةعنايةبطلبه

الائمينامنهأجدنلم،الاصكندريةبلفتأنالىومعروفلسعلينكلهاوالثام

كانوقد.قامةولامتراليةغيرمقالاتأنهاالا،نصفهمننحوابمشق
بأعياتها،وجدتالتىالمقالاتكلهماليستمقالاتمنهاوجدايضاجبرانيل

الامنهاشىءبترجمةففسيتطبفلمأناوأمأ.منهاوجدماايوبلهوقىجم

وتثموقوللطمع.والاختلالالنقص!انمنعليهميلما،قراءتهاباصتكمال

السيافيةالىمخهوجدتطشجمتانىثم.الكنابتماموجدانالىالنفس

المقالةنصفمنونحوا،الثالئةالمقالةوكئر،الئانيةالمقالةمنيسيرجقءوهو

وأما.سقطفانهأولهامنشبناخلاماالناسعةوالمقالة،أولهامنالرابعة

فيفان،عشرةالخامسةالمقالةخلاماالكتابخر1الىفوجدتالأخرالمقالأتساش

.(25)فقصافاآخرما

الىيطننلانراهلنها،الادبيةأعمالهفيالكماليتوخىحنينوكان

ثانية،يترجمهاأوفيراجعها،المبكرالحدماثةسنفيوموبهاقامالتىالترجمات

بمالفرقكتابنيفيغول

الاربعينبلغتلماثم،مشومةيونانيةخعليةنسخةمنشابوأناقرجمته"

منقدراجستقدكنتأتبعدأعملعهاأنحبيشتلميذيال!عللبصصيسن

صحيحة،نسخةمنهانسقتبحيثمذهرتبتذلكوعنداليونانيةالمخطوصلات
ماكلفياتبعتهاالتيعارتيوتلك،صمححتهاثمالصريافيبالنصقارنتها
.(26)"ترجمته

نراهلذا،الجماعيبالمولبل،الفرديبالصمليؤمنحخينيكنولم

فيخفلوق،السريانيةالاليونانيةمنينقلهبعااليهمي!هدمعاونينلهيخشار

يتوانىولا،بالعربيةحخينيضعه!االسريانيةالىينقلونأو،المربيةالى

وتقيقها.ترجماتهممراجمةعن

.الانباءوعيونالفهرصت

.1/100باصيبمةابيابن

.29/المقدمة،المينفيمقالاتالشركتاب
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تشبهوطريقنه،جداعرياكانالترجمةفيحخينان1ذلكمنلنايبدو

يطلبحنينكاناق،والمحققيننيج!تملاكباراليوميستعصلهاالتيالطريقة

كتابلكل-رأيناكما-اليونانيةالنسخمنممكنعدداكبربةثبعناية

يونانيانصاليحققببعضبمضهاالنسختلكيقابلكانثم،يت!جمهأنيرب

بية.المسالىالنمىذلكيترصكانوأفيرا،عمحيحا

كانجدبةنسخةعلىوقعنمواحدةنسخةعلى"كتاباحنينترجمأوانيع

النسخبجمحالعنايةكثيروكان.أخطاءماليصلحالنسخةبتلكهت!جرتيقابل

نسخةلهرأيتولا":بالنمىجالينوسكتابلأنيقولذانه،اليونانية

هناكعللبتهوت،بحلبرأوهأنهمخبرونيبخبرممأثققوماأنالاباليونانية

.،بهأفلفرفلمبمناية

،زماتاعلباءالىافعلمنقلفىمهصتهحخينيذكرالذاتيةشجمته-وفي

لاالتىاللخاتمنالفاخرةالعلوماليهمونقلت":فيقولش)جهويصف

حسئمنيكونمانهايةفي،سنهاشيئايمرفونولااليهايهتدونولا،يحسنونها
باعتبار،لحنولااستفلاقولا،زللولافيهافقعىولا،والفضاحةالمبارة

.(27)والشيبالنحووجوهلعمرفةيقومونالذينالمربمنالبلاغةأصحاب

على3المثالمقاواليكم،العلصيةالمصعللحاتترجمةفيدقبقاحنينوكان

بالمربية،يقابلهمالهيضعأنيستطعلمالذيالمصطلحترجصةفيطقيقته

:(العينفيالمسائل)فيقال،يعربهانمنيتمكنولم

(فح*!س)(مينينجس)نانيةبالبويسمي!نغشانينالدماغعلىالؤ"

،والمروقالاوردةمنفيهبعاالدماغيغذيأنومنفت!،لينرقيقأحدمما

الدماغيقيأنومنفشه،الاولمنأعلىوهوالقحفيليصملبغلين!والأخر

-.."الآفاتش

اليونانى(سينينجس)اللف!يقابلمابالمربيةيضعلمحنيناانفنرى

بالمصعللحيسمىحنينوصمفهالذيالدقيئالقماءوان،السحاياسمىالذي

بعىماموالص!بالملي!والخشاء(!كء!!ء)(الحنونالام)بيس!لا
نااللائقالعربىالمصعللحأننبومكذا*كول!لو*"ء3(الجافيةالام)

.الشرحمعالترجمةعنهيلاباتخذأعجقه

يمكنلكنه،مصطلححاتمن؟ضبهفيماجصيعواضعنه1مذايمنىولا

.531/(حتنمهرجان)/حيى.د(27!

لسادسالهرالمؤبحا!أ-،27-
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حمئفياليهي!ودفالفنمل،بعضهاوونعبمنمهااختارالذيموانه:القول
.(28)الاختياروجودةالوفع

ليفغحنالعمسمنلهررلوهـفوالله:بختيشوعبنجبرانيلمنهقالولذا
بقوله:ماسويهبنيوحنالهثهدكما،المترجمينمنغيرهوليغضحنمرجيوس

ابنيقارنوحيث.(م9)"الفسبىوحمزي!اخراجالاالاخراجمذاهـليس

بئن.وقفاوتكثيرتباين*:يقولغيرهوترجاتحنينشجمةبونأعميبعةابى
.(30)،الثريامنوالثرى،البليغمنالالكنوأين

مكتبته:

:(31)عوادكوركيىالاسناذيقول

روضعالقديمةالثغاناتعلىوقفالذيالجليلالعالمفهذا...ـه
حافلةعظيمةسكتبةأحرزقدكان،يانيةوالسالمربيةفيالعديدةالتصانيف

حنينمزلفاتمنيسلمولم،ومترجم!ؤلفموبما،ونفائسهاالكتببنوادر

،الفثاءباليهامتدتفقدسائرمافاماأليسيرالننرالابالم!اتتمدالتي

اللهعلىالمتوكلالخليفةقلبعليهأوغرواالذينحسادهبسببفأق!اعته

فيمعتمدةالتراجمكشبتناولتهاالتيالهانلةا"لشكبةتلكبهفاوقع،ا!باسيا

ماجييعان):قالاذبحلتالتيالكارثةمذهعننفسهحنيننهدوعلىماايىادما

دلكذكر(واح!كتابولامنهاعندهيبقلمحتىذمبالكتبمنيلكهكانت

.(32)جالينوسففهردستفيمقالتفي

مريمالعذراءص!ورةامتهانهبسببعليهسخطحينالخليفةوجهفف

فيلك،شاكلوماوكتبوأئاثرحلمن-لحخينوالكلام-ليكانماجميعفحول

.(33)الماءالىمنازليبنقضوأمر

ومقننياتهأملاكهمنالخليفةاسنصفاهمصالنمىءتألمماحنيناانو،الواقع

منها.وحرمانهمكتبتلفقدانتالمه

الحكصيةالفعمول)كتابصننسخةحنينمكتبةعليهاشتملتماولمل

لضيئ(الطمبةالمسللحاتفيحمديسابوروررصةأنر)بشوانمقالمن
.479/دبوبليصل.ر

.2،9/اصيبصةابيابن

.175/الانباءعيون

.م1974حنينافراممهرجانمناسبةفيمفال(اسحقبنحنينمكتبة)

.الانباءعيونعننقلا

نفسه.السابقالمعدر
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منصلمومما.!رانفيالمركزيةامتبةفيالآنالموجودة(العلبيةوالنوادر

نسخهاتاريخيرجع(الحكماءفوادر)كتابمنجداعتيقةةخ!منحنينمؤلفات

مكتبةليكللكسوجودةومى،حيااديوتحنينكانوق!هـ.249الى
ية.المرفىان!لهر

الىبىمتهاتبغىأنلهاكتبتلوحنينمؤلفاتأنالىكلهذلكمنننتهي

.ناررةكتبخزافةمنهالقامتاليوم

حنين:آثارالىأشارتالتيالمصالهوبعض

(م1871ليبزغ،فدوجلغوستافتحقيق)الفهرست:النديمابن-ا
29،،249،251،2،5،268،288،م48،م46العفحاتفيذكر

.اثرا88سايقارب

ذكر(سيدفؤادتحقيق)والحكماءالا!لباءطبقات:جلجلابن-ب
.(فارستة

اوغرستتحقيق)الاعلباءعلبقاتفيالانباءعيون:أصيبعةأبيابن-ج
.ا"شا111ذكرفف.م1892الومبيةالمطبصةالقامرةط(مولر

-ليبرتيوليوستحقيق)الحاءسأخبارالعلماءاخبار:العفطي-د
.ااش48ذكر(م3091ئأليبن

استانبول)والفنونالكتباساميعنالنلنونكثف:خليفةحاجيهـ-

الها.واصلعيناةمداوافيلعثراالمقالاتمنهاأثرا1،نكر(م1491

و(ثارالمؤلفيناسماءفيالمارفينمدية:البغدايبا!ثمااصماعيل-و

.ائيأ18ذكر(م1591نبولستاا)المصنفين

.افىا16ذكر:بروكلمان-ز

فرلد(أرتوماس!عير)بافمراتالمستشرقينمنجمهرة:الاسلامدراث-ح

موفمايىذكرفف(م1972-بيروتا/لعللي!ةرار)اللهفتحجرجيسشجمة

.،ئارسبعةلحنينذكرغيومالفريدأنا!ك،آئارتسصةلحنين

الطبتاريخعنجديدةمصادره):المنجدالدينص!لرحالدكتور-!ع

.اثرا19لحنينذكر،العربيةالمخطو!لاتم!هدمجلة(المربعند

.أنارثمانبةلحنينذكر-الاملام:الزركليالدينخير-ي
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لحخينذكرفف،المامونعصر:الرفاعيفريدأحعدالدكتور-ك،
.،نرا،،

لحنين.آثارخ!سةفيهذكر،المؤلفينم!جم:كعالةرضاعمر-ل

.نار7021ذكر،حنينأنار:حبييوسفالدكتورالقس-م

حنين:آثار

كتابهصافيالعلوجيالحميدوعبدالسامرانيرمئميدعامرالسي!انذكرلف

،م1974بغدادفيالسيانيةاللغةمجمعطبمهالذي(اصحقبنحخينآثار)

وردالتيوالمصادر،اموجق!ثرحاالاشبهذايتملئساكلوشرحااثرا669

الىحخينترجمهاالتيالآثارمفصلاادراجاأدرجاأنهاثمالاشمذافيها

.أثرا21وعددمايافيةالسرالىشجمهاالتيوالآفارأثرا97وعددما!لمربية

الآثارثم.آثار108وعددماضيا!ايحنعلالتيأوالضانمةحنينوآثار

مؤلفاتمنأشا53ذكركما.أفىا1،وعدلىماترجمتهاحنينراجعالتي
المطبوعةحنينآثارأدرجاكعا.بالسريانيةمؤلفاتوئلائة.المربيةباللغةحن!

.(34)اأنر6،وعددماوالمخعلو!لةاأشم5عددماو

ومعنته:دءحسا

وامتحنهللاعلباءرئيساالمتوكلالخليفةعينهحينالمجدذروةحنينبلغلقد

وملخصها:والتراجمالتاريخكتبذكرتهاطريفةحادثةذلكوفي،تصيينهقبل

أنهوعذره،حنينفامتنع،عدوابهيقتلدواءلهيصنع)نسنهالخلي!ةطلب

الخليفةبضكوىادردحنيخاولعل،للناسالنافمةالادوية!مموىيتعلملم
ألىواعادهعنهعفاأنلبثماولكنه،فسجنهعليهالخليفةضفطوقدفاعتذر

.(35)عله

:(36)عمرفاروقالدكتورالكاتبيقول

مل1تجاهتشددهالمشوكلعنفالمعروف،تاريخياممقولةالروايةهقهان

قدنصرانياحنينكانولما،نعليينالبيقاع!ائهالىمنهمنهةميلفيولهئمكهالذمة

علىوأنه،لهيهالخليفةشكوكأثارمعا،مدةمناكوسكثالرومبلادفيتبول

العباسيينتحركاتعلىلهمعينااصتخد)مهفينجحراوربما،بهماتصال

(25)

(36)

والصلوجى.الساسرائيتأليف(اسحئبنحنينآنار)كتابراجعالتفصيللزيادة

.(حانالمحس)430/عمرفاروق.د(المباسيةوالسلعلةاسحئبنحخين)

نفسة.السابقالصدر
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البيؤنعليينوأنسياولا،نفسهالخليفةلقتلاسثخدصهتأو،وسياستهم

وأرمينية.ولبنانالفراتيةيرةالجقفصارىوبينبينهمروابطايجادفيفجحوا

فيوغيرممالنصارىمنالمخمردينأوالثوارلبعضملجأكانتالرومبلادوأن

.(27)الفترةهذه

الدايةوابنجلجلابنيؤكداني،الايقونةقضيةعليهأثارواالحسادانثم

الاسعاءفياختلافمعالايقونةةياور.ةمبيصأأبيوابنوالغفعلي
البصقة!هتلهنلفقيحسدهكانالعليفوريعديقهأنومي(38)والشفصيلات

فاوجبواوالاساقفةالجاثليقعاقبهثمةالعبريابنيىويكما،الايقونةعلى

.زنارهوقطعحرمافه

الىصيبعة1ابىابنأشارفقد،والكفرالزندقةقضيةعليهأثارواكما

مرجالسيدةيحنرملاحنينابانللمتوكلذكر،جبرائيلبنبختيشوعأن
ويسششر،آخرةي!رفولابالوحدانيةيقرلاملحدزنديقوموالمسيحوالسيد

بالرسل.مكذبمععللانهمعبالنعرانية

كانتالتيميالاخيرةالتهعةمذهكانتوربعاةمعلقاالكاتبيقول

علىخعلراوالمنطقالنلسفةعدلانه،المشوكلعهدفيحنينمحنةفيارث!ابمسببا

بطريقةفيهاناقشالنىالبدليةحنينرسالةتوضحهمماوالمجشمعالعقيدة
اللهعبدبحخةتذكرنامذهحنينمحنةولعل.الاسلاميةالمسائلبعضقكية

منوغيرممالعربيوابنوالسهرورديوالحلاجحنبلبنواحمدالمقفعابن

.(39)ومكانزمانكلفيوالمعرفةالفك!رجال

!حنته،مننتفاومرارةبألميسردحيننفسهحنينالىلنستمعواخيرا

:(40)يقولانيأصيبمةآبيابنلدىموجودةرصالةفي

الجاحدين،بنعمتىالكافرين،ومضعلهدياعدائيمنلحقنيتدانه"

منسنمنيماوالشروروالمصائبالمحنمن،علىالمعتدينليالنلالمين،لحقي

علمي،علىلىالحسدمننيلكوكل،مهعاتيعنوشغلخي،مينيوأسر،النوم
أملياولئكو؟كثر،زمانيأملعلىالمرتبةعلومنوجلعزاللهوهبهوما
علمتهمالذينبمدمممنثم،محنتيوأبتداء،ضروريأولىؤانهم،بائيوأقى

مل1منالبلدأملجماعةعلىوفغملتهم!وارفدتهماليهموأحسنتوأفرأتهم

أ381

(29)

(.،)

.!ممفاروقللدكتورم1970-د!نهش164/آب(الارانلالمبالهكليون)

السابق.الص!رعننقلا

نفسه.السابقالمصدر

.19،/الافباءميون
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المحاصعرضفكافؤوفي،جالينومىالفانلعلوماليهموقربت،الصناملا

ضخصا.وخصسينبستةأعميبمةابيابن3ويصد،مساوىء

ولهات:

د!بماتحنيناأنمفادماروايةأوردجلجلابنأنالىمناالاضارةوتجدر

الكتابمحققسيدفؤادالاسشاذ.ن9غر،الثانيةالمرةفيعليهالخليفةغضب

،الآخرونعنهونقلهاجلجلابنبهاانفردقدالروايةمذهانبم(41)يقول

العزلةآثروقد،المتوكلبعدعاشحنيخاانتثبتالتاريخيةالادلةوان

العباسي،البلاطوضعانمميماولاالخاعةهتا!جرتوبحوثهالىوالانصرات

عنالابتمادالىبهمأدتحنيناليغه!وايكونوالمالذينالاقىاكومميطرة

.الانواء

للاولهـالموافق260صمفرمنخلونلستالثلائاءيومحنينقوفيوهكذا

القرنعرفهاعلعيةشخصيةأقوىوكان(4)مم873الاولكانونسن
.الهجريالنالث

!رت!لما،ومبقريما،قديىومترص،عالموعلبيب،عظيمانسانانه

فنه.مثلفييضاميهرجلاتاريخنا

علبقاتعننقلا2/164ب(الاوانلالعماسيون)مننقلا،!دفاروق.د
.والعكساءالاعلباء

وابنوالففطىعاعدوابنالنديمابنعننقلا(امقبنحنين)حبي.د
هـ.264اللهعلىالش!زمانفيتوفيانهاصميبةابىابنوروي.خلكان
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*ى
ق!مابنحنينعنوالمراحعا!الرباسماء

.2-ج1956-بيروت-أصميب!ةابيلابن-الا!لباءعلبقاتفيالانباءصيون

.7م-19،6-سيروت-صادردار-الانيرلابن-التاريخنيالكاط

.؟9،8-بيروت-2ط-الكائوليكية!م-المبريلابن-الدولمختصرتاريخ

.9631-تبيرل-خياله!مكشبة-فلوجلامداد-لنديمالابن-الفهرحت

.19،،-القامر؟-سيدارفؤت-جلجللابن-والحكاءالاعلباء!بقات

.19،8-القامرة-العهضةمكتبة-حلكانلابن-الزما!وانماءالاميا!وفيات

هـ.1،13-لامرر-البيهقيالدينفلهير-الاسلأمعساءيختار

هـ.2631-نجيالخاوو-لقفطىا-لحكما*اباخبارلملماءارأفي

.التهرزوري-لافراحارروضةلارواحامةنق

-بيروت-باللنرقصيغولويسنشره-لسيالاتعاعدلابن-3إلاسلبقات

.التامرة-جا-الحنبيعمادلابن-ذمبشخبار1فيالذمبت19فذ

.،941-اسشانبول-خلينةحاجي-والننونالكهبالهاميعنالظنونكثف

-يرا!خبلاباضااساميل-المشفينوآنارالمزلف!بأصاءالمارفينمدمجة
.195،احانبول

.؟966-امرةالقا-النهفتمكتبة-اللهعليةحمد1-الاملاميالتامرس

الطليية-دار-اللهفتحجرجيست-ترماس،آرنولد-ا2لا7صلا1متراث

.بيروت-بيالعسالكاتبدار-مظهساسصاعيل-المربيالفكرفيتار

.9571-حب-بىصومالاول)فرامافناعلايوس-الاسلامحكماءتاريخ

.1973-نا!هط-7مج-البستانىبعلرس-البستانيممارفئىةدا

.القامر؟--ج"الزركليني!لاخير-الاملام

.1933-8مج-وآخرونالشنناوي-الاسلاميةالمعارف6دانر

.1960-اسمحقررفانيل-العباسيةالخلافةعهدفيبندارفعارىاحوال

.195،-الموصل-الديرجيس!يد-العكمةبيت

.1966-لهيروت-الياذصكمال-الوصيطالعصرنيالعربيالفكرمعالم
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34

35

36

37

.1948-يفدار-عوادكوركيس-المراقفييمةالفالكتبخزانن-

.1928-الفامرة-مرفمايىماكس.د-المينفيمفالاتالعشركتابمقدسة-

النجف--العلريحىسحص!-العباسىالسرنيجةالتسرانداسحئبن19!مهح-

.1957-دمشئ-كحالةرضاصر-المؤلفينسعجم-

.1928-القامرة-سكيساليانيوسف-بيةالمرالمعلبوعاتمعجم-

.1926-بغداد-غنيمةاللهرزقيوسض-العربيةوالمملكةالمديةالحيرة-

.1971-القامرة-3سج-وجديفريدمحمد-ينالصثرالقرنممارفئرةدا-

.3ج-انزبجرجي-الاسلاميالتدنتاريخ-

.1922-القامر؟-جا-افيأحمد-الاسلامفس-

-حسانتمام.دشجمة-ديلاسي،اوليري-التاريخفيومكانهال!ربىالفكس-
.9611الفامرة

-القامرة-الخربوعلليحسنيعلىشجمة--خوأدبخهمش-الاسلاميةرةالحعما1-

-بيوت-المظمبكجميل-نأكشرمصنفاخمسونلهمسنتىاصفياالجوبرععمثم-

.بىوكلانكارل-العرييالادبيختار-

مجلة-المنبالدينصلاح.د-المربعندالطبتاريخعنجديدة!صارر-
.1959ال!ربيةالمخعلوطاتممهد

كا./9،928-القامرة-1ح-رفاعياحفرب.د-المأسونعصر-

.1967-بغداد-الهـلرجىالحميدعبد-العراقىالبتاريخ-

القامرة-عليئي!محفؤادشحمة-سيجري!الدكورة-اورباعلىبريلا\9لمعف-
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العباسيالعروتوسعكا،ثاالعلميةالترجمةحر*

السبعمروانمعمدالدكتور

حلبجاععةقيأستاذ

العلاءمنالجليلةالف!ةتشصدىانالحلميةالخهضةمقومات31منلعل

عمليةفيالسليصةالخملواتووفمعالملعيالبحثخططفيمتيخةرعاكألارساء

ضعلةتذكلثرةم!علاءةبروافدوالممرفةالملمينابيعلرفدالخلاقةالشرجمة

كافة.وال!لميةالفكريةالحياةميارينلتشملتجذورماوالملعيةالنهضة

الذيالجيلحدودتجوزعظيمةآثاراالترجمةلعمليةأنفيشكمنوليس

وشعتالترجصةأنوارفيهأضاءتالذيالعصرآفاقوتتخعلىالترجمةبعبءقام

الازمانعبرينسابالذيالثقانيةالحغارةنهرفيلتمبولألاؤمامعارفها

.صوالدهور

الترجمةعمليةعليهماتمتمدالتىالاساسيةالركائقفانجدالغيرومن

نشمل:

عنهاالمتسجماللغةفهمعلىالقادرينالمترجصينالاخخاعىوجود-

المترجمونمؤلاءيتصفأنويجب.اليهايشرجمالتياللخةمنوالمشعكخين

الكتبوسويةيتنالهسبالذيالملميوالمسشوىوالمقدرةوالصبرالعلميةبالامانة

عنها.الترجعةتجريالتي

وما.الترجمةعمليةاليهابحت!جالتيوالمستلنماتالنفقاتتام!ن-

ذلكءوغهيىالكتبوانماتالمترجمينأجورمنتتضمنه

النهضةومقوماتيتماشىبماتىجمتاا!لىادالعليةالكتبافتقاء-

والباحثين.ال!لعاءمنالمترادفةالاجيالتطلماتويلبيالعلمية

كانتالشرجمةلعمليةالاساسيةالركائقمذهاننذكروفخرثقةوبكل

ى!لتفتحهاوبواكيرالملميةالنهضةعربدءعندمنلاهرماأجلىنيمتوافرة

الترجمةعمليةعلىواتبالهمالمترج!ينحماسةمنزادوقد.المسلعينالمرب

والرثميدكالمنصورأنفسهمالمتنورينوالامراءالخلفاءامتامأوارماوأذكى

الكتبرصدعلىوالمتسجمينالعلماءوحثهمبذلكوفيرمموالمعتصموالأمهون

ذلك.فياعوالاسالعربيةالىترجعتهايجبالتيالقيصة
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مسيرتها:وبدال!لميةالترجمةبواكر

تلفظانوالبيزنطيةالفارسيةالحضارتانفيهأخذتالذيالوقتفي

فشوحاتبداتالناريخيالانحطاطا!راىالىوعملثاوتالاخبرةانفاسهما

النبياتباعفتحهالذيالعالملغتولقد.عنفوانهاأوجالىتعلالعرب

خيال!والهبتالمجاورةالحضاراتكنوزعلىوابصارممالفاتحينعيونمحعد

جمبنشاطالعلومومختلفوالفنونالآدابيدرمونفاخذوا،ممهموأذكت

دولةأضادواأنبمدالخلفاءيلبثولم.الفتوحفيالمظيمشا!لهميصاثل

وجمموا،و،الترجصةللتعليممراكقالمهعةالمدنجميعفيانشؤواأنالاسلام

.اليونانكتبسيماولاالكتبأمهاتشجمةعلىقادرعالمكلحولهم

والروماناليونانمصارفانالعلميةالترجمةأمرمهلمماكانولقد

منذوسوريةفارسبلارفيومعروفةمختشرةكانتةمي!قلاال!لميةوثقافاتم

سديخةفياقامواالرومرولةمننفوالماالنساطرةأنذلكعلىوالدليل.زمن

تلكأننبوكذلك.آسيةفيوثقافتهماليونانممارفلنشرمدرسةالرما

احتن!انملىساصانبنيأكاصرةتهافتالايزوريزنون!دفيمدمتلماالمدرسة

الكبيرووالتشجيعالحسنالقبولهذانتائجمنوكاى،وترغيبهـمأساتذتها

جرستيخيانرولعا،ىبمالاأغلقعندمافارسبلادوالاسكندريةأنينةعلماءقصدأن

كالسيانيةافششاراالئرقلخاتأكثرالىفخقلواالمدينتينماتينمدارس

وجالينوسرسطو1مثلوعلعائهااليونانيةالثقافةكتبأهموغيرماوالكلد.انية

كثيرةخزائنوجدواوسوريةفارسيلادبالعسفتحوعندما.وديسقوربس

بية،المساللفةالىالسريانيةاللفةفيسابنقلفامروا،اليونافيةالعلوممن

بية،العسالىفقلهايجرلمالتيالعلومكلبنقلامرواأنيلبثوالمأنهمغير

.الامامنحوفدمابسبروالآدابالعلومرراساتاخذتلدلك

تليلغيرعددت!لمفقدطويلالغتهمالىنقلا!بالعرباكتفاءكدمولم

ئماليونانعلوممنهايستقواانأراهصراأنهمسيماولااليونانيةاللنةمخهم

مكتبةيامابقلكيشمهدكعااين!بسافيوالقشتاليةاللاتينيةاللفةتعلموا
والمربية-اللاتينية-والعربيةاليونانية-ببةالعسالمماجممنالاحكوريال
المسلمين.منعلماءالنهاالتىالاسبانية

العربشلهىلثقافةأساساالقديمةواللاتيناليونانمصارفكانتولف

ورئهماةسر!ملافييتلقونالذينكالعللابالمتعلمونمؤلاءوكانالاولالطورفي

أصاتذةوثقافتهابعلمائهااليرفانكانتفلقدواذن.الاولينعلوممنالافسان

الابداعقوةعلىالمفطورينالعربمؤلاءأنغير.الاوائلالعربللصتعلين

القرونفياوربةبهاكتفتالذيالطالببحاليكتفوالموالنشاطوالخلق
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مرحلةالىوانتقلوا،الاولالطورمذامنتحررواأنيلبئواللم.الوممطى

تاغيرمنكافةالدنياوعلومالحياةمجالاتفيوالريارةوالابتكارالابداع

ءالمعارفمنسمرفةأوالعلوممنعلمعنيتخلوا

التياليةالعاالهممتلكمنوالافبهارالعجبوياخذهالانسانيثهولقد

والعربتساوتقدأمممنالكانت3واذا.والتجربةالبحثعلىالمرببهام!قأ

مااذابر!لاكانولف.يحتولماعلىالمربفاقتمة9تبلافانكنيلكفي

كانتوانا.فيهامدرسةواقامةمسجدانشاءالىمهمعرفواورينةفتحوا

التىال!شرونارسالم!ومنها،كئيرةررارسفيهاأسسواكبيرةةني!ملاتلك

عدا.الاسكندريةفيشامدماأنهم1173عامالمتوفىالنطيلىبنيامينروى

فيهاأقيمتقدوقرطبةوطليطلةوالقامرةكبغدادالكبرىالم!نأنعن

،ةي!لملابالكتبزاخرةغخيةومكتباتومراعمدمختبراتضمتجاممات

الاساسية.مقوماتهوتأفيالعلميالبحثاجراءعلىيساعدماوكل

بصنرفتقخرعامةمكشبهسبعينوحدهااطمبانيافيبالمسأنثاولقد

كانولقد.فيلكوغيركافةوالفلسفيةوالتاريخيةوالادبيةالعلميةالكتب

الفهارسمن44منهاكتابألف600ةبل!رقبالخليفةالشافيالحكممكشبةفي

الحكمققليدأرادالحكيمضارلان:قيلولف.العربمؤرخوذلكروىكما

يجعانالخليفةمذاحكممنعام400بعديستطعفلمللكتبجممهفيالثاني
بعلمخاصايكونثلث!ايكادمجلد900من؟كشرالملكيةفرنسامكتبةفي

.اللاموت

الترجمة:لعمليةالعريضةالآلاق

ودعيالعامالتعليمدوانروصعتالعلميةالترجمةحركةاثشدادمع
منرفيمةدرجةالفلكعلوبلغ،المالمأقعلارششمنالمخنصونالاساتذة

فيالاالاوربيوناليهاينتهلصادقةعليةنتائجالىالبلماءوتوصلالتقدم
ع!ماءكتبالعربيةالىونقلت،النهارنصفدانرةكقياسالحانرالمعر

نيترسوعمارت،والرياضهمياتالفلسفةكتبسيماولاواللاتيناليونان

بيينالاورانسبقوالفماءآنارنيالمرببحثو.ال!لميةوالمراكزالمدارسجميع

.قىونببضعةالىنيلك

فتوحهمأقموان1بعدالثقافةمنرفيعةدرجةبلغواالعربأنترىومكذا

عنوالبحتالاعللاعللعلصاءصهلتالتيالرشيدةالادارةبفضل،قصيربزمن

والتيالفلككعلموالعلومالعمارةوطرازكالنمدبنالمعفةالفنونجميع

قبلهم!ىتالتىالحضاراتعلومالمربواصلولقد.عفواتاتيلامماكانت

علوممنورئوهفيمامبتكراتلهموكانت،واللاتينيةاليونافيةكالححضارتين
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الدينالرومنقيضعلىبذلكوكانوا،واخلاقهاوفنونهاالحضساراتمده
مليهيدوايقأوبهينتف!واانفيرمنالحضاراتقلكقىاثبالعسالىسلموا

.الانحعلاطدركاتأسفلنيفسقعلوا

حكامأوبغدادفيالخلفاءيتركول،عظيماللعلمبالعسحبكانولف

الاالصالمفيالفنورجالالملعاءلاجتذابطريقاالمشتابعةالا!مملاميةالدول

الرومقيعرعلىالحربالخلفاءاولئكأحدأخهرأنهنلكومن.سلكوما
.بفادج!مماتفيبالتدريسالمعروفينالرياضيينلاحدليأذن

غيرمختعربدويرؤيةمنيعجبنطةبيقأبأطرةأحدأنيذكرومما
المخطوطات!ثراءفيحقهالنصرعفالمفروفةالشروطضمنيضعمتحضر

حاكماالمعرفةالىيتطلعالذيالمنحغرعيرالبدويهذاوكان.اليوفانية

الكتبعلىأخرىوبعلرائقالطريقةبهذهاخلفاءاحصلومتا.عربيا

يقصروالمأنهمغير،والعلبوالرياضياتةفس!ملاتتناولكانتالتياليونانية

اهلنصوركمانم873سنةففيوحدمااليونانيةةحر!ملاحدودضمنسعرفتهم

.الميلادقبل425سنةألفتهنديةفلكيةمباحشاتللمرجمةيفم

اليوفانمةللكتبالضخمةالترجمةيمارسونالعرببدأم830سنةوفى

وجع.تيكلصركيفعافرديةبجهووتتمجماتالتسكانتالوقتذ)حكوحتى
الحكمة"بيت"فيالمترجصينمئمجعوعةولهثمكل،للترجصهالمضطوحلاتالمامون

.ال!لومفيمتبحروعالمسيحيعلبيبومواسحقبنحنينقيادةتحتووضعها

اللفةالىومدرستلجالينوستقريباكتاب001منااسحقبنحخينتىجموفد
لابقرام!مؤلفاتومنهما،المربيةاللغةالىآخرمخطو!لا39والصريانية

لارسطو،الاخلاقوكتابوالطبيعةالمقولاتوكذلك،وافلاطرنو،يسقوريدس

ئقافيةواباعاتفكريةلكثموفالانطلاقنقعلةالمخعلوعلاتمذهوكانت

مليية.بنكاراتوا

فقدتقدكانتلمخعلوطاتامكنالترجماتمذهبفضلأنهليجدالولا

يعدلمناالنقلرامما،المربيةاللغةالىترجمتعندمامحفوخلة.حيةتبقىأن

وكتابلجالينوسالتشريححفيالسبعةالكتبقىجمتمهالمنوالمذاوعلى.التاليف

ولف.لفيلونالاهويةوعلملأهسنوالحيللابولونيوسالمخروطيةالقطاعات
وعمولعندمشرقايقالماكانسوريةفياليونانيالعلمأنالعلالعحسنشاء
النامضةالنقالملىوافياشرحاالمترجمون!ئرحثمومن.المرباضاتحينا

علماءالعربالمترجمونكانولما.اليونانيةالنصوصفي(الغربالىبالنسبة)

م!رفتهمان!افةفيأصهموافقدوالاهـقيةبالقوةتمتازبوثائقومزودينمجربين

جعلحدانجاحهمسنبلغواولف.مؤلفاتهمالىالشاملوعلميمالخاع!ة

-188-
http://www.al-maktabeh.com



اثمانال!لعاءلهؤلاءيدفعكانعندماللخطىالعامةالامواليعسضالمنصور

سيمايجرياخذالعملولكن.ذمباأوزانهايساويبعاالجديدةا،ؤلنات

بلفتهميظهرداأنالعربعلعاءواستعلاع.الميلاديالتاسعالق!نمنتصفمنذ

الافلاطوتيةالمدرصةمنيونانيينلفلاسفةالعظيصةالمؤلفاتبعضعلىالاصملية

والسريانيلا.والفارسيةوالهنديةالعليةالمؤلفاتالىبالنسبةوكذلك،الحديشة

يونانمنوالنحلالمللجميعمنوالادباءالفنورجالاصلماءاوكان

والعلمللثقافةمركزامنهاويجعلونادبفالىيتقاطرونوكلدانواقباطوفىس

ويأفسبالحكماءيخلوكان":المامونعنالفرجأبووقال.الدنيافي

خلقهمناللهصفوة3العلمأملباتمنهعلمابمذاكسلهموللتذبهخ!فلرتهم

البمئروسارةالدجىصابيحالملمأهلكانالسببفلهذا،عبادهمنونخبة

."مملففالدنياوحشت1ر

ودفماالقديمللملميعثاكانالمربوضعهالذيالصلمأنفيلثمكولا

رغبةنتيجةنيلككلتمولقد.واخضائهتعلويرهفيعظيماواسهاماالامامنحوله

كاليونانيةالقدي!ةالآدابدراسةغذتهماالمعرفةالىقويوتعللعالعلمليعيقة

الملمعشقفلاهرةالظامرةنلككانتولقد.والهنديةوالفارسبةوالسريانية

والمعتصم،والمامونوالرشيدكالمنصورالمنلامالخلفاءأععالصملبمنوبشجيعه

م!ا.والفقواءاءوالاصيحاءالاثرالدولةرعايانفوسفيوكذا

العربية:الترجمةعمليةميزات

واقا.وحاذقةامينةوأسعةشجمةحركةالمبالهىالعصرفيباتلقد

الرجالكانوادا،النقلفيفاحشةأخعلاءعلىتشتصلالسريافيةالشرجعاتكافت

مذاعلىسارواقدالوصعلىالصصورفياللاتيخيةالىالعربيةمنشجمواالذين

كلمنخاليةفهي.ذلكمنا)غقيضعلىالعربيةالشرجماتفان،تعاماالخط

وعمدقواخلاصعنايةعلىتدلشامخةآثاراعدمايكنانهبل،العيوب

لمععلميةشخصياتأيديكلالترجماتمذهتعتولف.الترجعةعليةفي
الخلفاءعنصدرتاشخصيتينورعايةبحمايةالميلاديالتاسعالقرنفينجها

والمغربلسالاتفينشأتالتىالكثيرةالدولفيوالملودوالامراءوالوزراء

ودمشئ.وحلبومصرنونسو

قدضالعربيةالترجمةمرحلةأنموحقامدمشاكانالقيأنعلى
بعدالاعملاءالعلماءمرحلةالىحثيثةبخعلىبالمسوانتقلسريعااجتيازما

التاسعالقرنمنذالعلعاءمؤلاءفلهور1وبد.النجباءالتلامذةبرحلةمرواان

الذمبيالمصروالىالاوجالىووصلواالقرنمذاخلالالقصةفشسلقواالميلادي

فيلكالعالممصعلين،عشروالحاد!يىالعاثرالقرنينخلالالاسلا!يالعربىللملم
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والفلسفةافيةالجغراليالملميةوالانجازاتالكتبمنوالونيرالهانلالنتاج

السمذاأنغير.و.التاريخوالكيياءوالعلبيمةوالفلكوالطبوالرياضيات

عشرالثانيالقرنينليالافحطاطنحويشجهالعلموبدأطويلايسترلمالقمبي

وان،والصليبيينوالتر&والتترالمفولفزواتنتيجةالمشرقفيمثروالثالث

الملومازدمارعلىنسبياوصاعدلمصرأماناضمنقدالمضعلربالمماليكحكمكان

.الفنونفى
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المقالةمل!اليهاإستندتالتيالمراجعبضى

مؤفسصسين،الافدلسيالفكرتار!خ-ا

جميل،السلامرارليالاسلامحنارة-2

964لوبونفوصشات،بس!لافارة-3

الاسلاسيةالسورفيالمرب3خار-4
.1960اللبنافياحاب

ريسلر،.صجاد:المربيةالضارة-،

،فاصلىامجدفراحصد،لماموناصر-6

.م1932المدورن!غلة

دار،الرافصيىف!سسالدكشور،الزامرة

والنرضة.للنالبفالمصرسةالدار

.9281النامرة
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البيطاربنواديسقوريدوسبين!االنباتيةالمادة

الايوبيالعرفي

والصيدلةللطباللهبيالعصر

سنكرينذيرمعمدالدكتور

الطبية:مادتهلو!صأودسقوريد!وس

الاولالقرنفيلوة!ح!،*آ"حالعلبيةءح،4مادتهديسقوري!وسأكألف

زربا(عين)بالعر!المترجمونعربهاالتى!+!2ة3!طناحيةفيللميلاد

خ!ا!حذ!كيليكيافيمذهبازرعينوتقع.بيزربالعينديسقوريدوسووصفوا

السابقةللحضاراتالطبيالتراث!نديسقوريدوساستفادوت.البومبتركيا
للالهساءايىادهخلالمنذلكويبدو،واغريقيةوآشوريةوبابليةمعريةمن

كافتالشوتلك،واغريقيةروميةمنالطبيةللنباتاتالمخشلفةالنظيرة

الافريقى!والشمالمعروفي،سالمتوالابيضالبحرجزربعضفيتستعل

خلقتالذيالاففت!حتراثمنبوسديسقوراستفادوقد.سوريةفيوأحيانا

القديمةالحضاراترن!حدتستقعبانامشعلاعتالتيالهيلينيةالحضارة
.حديدةروحاوتعليها

قبلمالعصورال!وسانالنباتبنمنوغيرهثيوفراصتوسكتاباتوتعد.

نأولو":قائلامفمنهفيديسقوريدوسأضاروقد،أيضامعادرهمن،لميلاد

وقرىتحضميرليرسائلجعقدوالقديةالحديثةالعصورفيالكتابمنكثيرا

دراية،بلاالموضوعمذاالىأدخللمأننيأضالرأنساحاولأننيالاالادوية

حدفي،كاملةأعمالهميجملوالمالكتاببمضلانالموفوعامذدخلتلقد
ومكساقليدسآ8!!5ايولاسانالا،القصصعلىكتاباتهمفياعتدواآخرينأن

الموفوعاتتاماحذفاولكنهاللموفوعبالشمرضفعلاقاماقدذلم؟ء"ح+4!حد

قراطيومىا!أ.والتوابلالممدنيةالادويةجصيعتسجيلفيفثملاكما!الخباتية

منالنباتياجقءافيأؤضلكانانهما1فيبدو5!حلأ،3*!وأندرياسحآ+ح(ح!د!3

النباتيةالجذور!نكثيراأمملاأنهماالا،الآخرينمعبالمقارنةالموضوع

الاعتسافيبذلكوكل.الاعشا!!نيدلع!كافيةاوعافايمعلياول،المفيدة

.!الفاميمنهاأمشفادفقد،قليلةكابمكولو،لنانقلوماالتىالموادسأرر

الكتابمعتامامتقينغيرنكونوق!":كلامهديسقوريدوسويظبع
نيوسوبطروونيسيراض،رلو،ذ!هل3دك!55!هل5باصموصجوليوسومنهمالجدد

."أعلباءوجيعهم!،هاحآهشا3اصيودودو*ة!ح،"نيجرو

السادسلمحسالمؤالمححات-193-
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يذكر3،الفاخةوأخعلائهممناتهممنذلكبمدناذجيذكر3
الىوأسارالعلبيةالمادةتعلمفيطفلاكانانمفذرغبتديمعقوريدوس

...الخسةكمبالفحتىتعلمهااجلمنالم!واعملشحاله

مذهالطبيةالنباتاتمنكثيربتوفيحالبيزنعليينالرسامينأحدقاموقد

اللاميرةمديةمناالعلبيةالمادةمجلدتفيماحلمنللميلاد،12عامفير!سا

أولبريوسأبيقيوسالامبراطورابنةل*،؟ة"!!"!ح!!(أنيمكيا)انيقياجرليانا

مذهيمضأن(اكاد+"ط!!ر،934)الكماببمضولهصمعد.دطةح،!!3طلأ،ء3دطة3

قراطيوسمولهمابقنباتىرلهمعهاقدكانسابقةرسومعننسخميالصور

التيالنباتاتتلكسيماولا؟ذكرهسبقالذي،(.مق163-120)

نغسه.قراطيوسمنصروحصاحبتها

الطبية:المانلرجعة

للفربديممقوريدوسلكتابالعلبيةوالموادالمفرداتأميةمنبالرغم

بذلكقاموقدم1655عامحتىيةالانكلينةف!لاالىمنلاتتر-لمفاتها

،م1934عامحتىصعلبوعةتتحلأوهاولور8"ط!ح884*ح3الانكليقيالنباتي

فيالصونبلهمدوقد.هوذلكيذكركصا؟3!كاح!*"،حط!+داشا3حققهاحيث

.لندنفيكيوحدائقباحثيمنعد!علياالخباتاتتصنيف

مىنسخةبتسجمةبسيلبناصعلفنقامفقدالمربىالمشرقفيلذلكوخلافا

.الميلاديالتاسعالقرنأواسطفيبغداديخالكو!ملاعرفيريسقوربو!سكتاب

بالرسوممزينةغبرنسخةكانتالترجعة!اا!شملتالتيالنسخةأنويبدو
منالخباتاتأسعاءشجمةاصطفنحاولوت.العلبيةللنباتاتالتوضيحية

مراجعةوبرغم.الحالاتمعظمىوأخفقأحيانافوفقالعربيةالىاليونانية

لدىالهويةمجهولةالعلبيةالنباتاتاسساءأكثرفللفقدالترجعةلتلكيحنن

أ!ساءو1عربيةأسماءتحتبعضهايستمملونكانواأنهمبىغمالعربالاطباء

الىاعمعلفناخفاقيمودوقد.الاسعاءمذهبينماالتعلابقارراكدون،فارسية

اممهاةالاسبابمنعدد

الترجمةكانتولذلك،نفسهاالطبيةبالمادةبسيلبناعمعلفنجهل-ا

حرفية.ترجمة

وأالمشاوينأوالمشرجعينيرىمتعر!سروميعشابترافرعدم-2

المربىالاسمبينماالمطابقةلحمم،حقلياالطبيةالنباتاتهذهالعربالاعلباء

أحيانا.الفارسيأووالاغريقي

الطبيةالنباتاتاعساءشكاصعلفنانفيضميفاحتماللمهـناك-3
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كانمنالارسوزمافكيستطيعلامجهولةالفارالتبقىاليونانيةبحاسصائها

.السريانو1الررماعلباءمنالطبيمارس

ديممقوريدوسنباتاتلامساءالاولىللترجمةببالعراللغويةالمعلابقةوعدم
للاعلباءالصلبيةالوصغاتتكوينفيالتائيرمحدودةمفرداتهامنكثيراجمل

جلجلابنوجاء.ديسقوريدوسلكتابلسيةالاونالترجصهقمتأنالىاملمرب

داوداباجلجلابنان:أصيبمةأ،بيابنقالوقد.منهاكبيراعدداليضهصر

وأفصحيدوسرضديستكشابسالمفسدةيةألادوألهساءفسرقدحانبنسليصان

نا:(1)قولهجلجلابىذكروقد.مفصونهامشغلقوأوضحمكنونهاعن

وكان،المتوكلجعفرالخليعةأيامالسلامضةبعدليترجمديسقوربوسكتاب

،يب!ملاابلسانالىاليونانىاللسانمنجمارالتسيسيلبناصعلفنلهالمترجم

علمفصا،وأجازماالترجمةفصحح،المتر-اسحقبنحنينذلكو!صفح
فسرهالمربياللسانفياسمالهوقتفياليونانيةءاس!الاتلكمناعمطفن

اسهعلىالكشابفيشكهامساالعربياللسانفيلهيململوما،بالمربية

باللسانويفسرهذلكيعرتمنبعدهاللهيبعثأنعلىمنهاتكالا،اليوناني

منه،اصعطفنترجةعلىوموالاندلسالىالكتابمذاوررد..العربي

بالممروفالخالهمىفانتفعامسالهيعرفلمماومنهبالمربية1!سالهعرفما

أرمانوسفكاتسه،محص!بنالرحنعبدالناصرأيامالىوالاندلسبالمشرقمنه

ميلادية(948هـ)337!شةفيأحبقسعلنعلينيةملك*ء*!"اد3الملك
مصورديسقوريدوسكتابمديتهجملةفيفكان،عظيمقدرلهابهداياوماداه

يومشذيكنول..بالاغريقيمكتوباالعجيبالرومىبالتمويرالحئائثى
ديسقوريدوسكتابفبقيالاغريقىاللسانيقرامنالاندلمسنصارىمنبقرطبة

الملكارمافوسالناصرجاوبفلما.بالاغريقيةالخاعرالرحمنعب!خزافةفي

يكونونعميدالهليعلمواللاعليخيالاغريغييتكلمبىجلاليهيبعتانساله

فوصلء)ءي!"نيقولايسمىكانبىمامبالناصرالىارمانرسفبصث،مترجمين
..(ميلادية1،9هـ)340مشةقرطبةالى

الاندطس:فيلديسقوريدوسالطبيةالنباتيةالمفرداتتعقيق

عنالباحثينالاعلباءمنعددالوقتذلكفيالاندلىفييوج!وكان

ورجلبالشجارالمعروفمحمدمثلموادهوتعيينالكتابعقاقيرأسعاءتمحيح
سعيدبنومحد،اليابةباالملغبالحزازعثعانوأبربا(لبسباسييمرفكان

يتكلموكانالصقليالقعبدوأبو،ميثمبناسحاقبنال!خمنوعبد،العلبيب

كليمالنفرمؤلاءوكان:جلجلابنقال.الادويةأثمخاصويعرفاليونإنية

.م1944،بالمسعفالشباتتاريخ،عيىأحدا!لدكتورعننقلاالعباراتاخذت*

.النامرة،الاعنمادسطبحة
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فيالرامبنيقولاوأدركتفأدركتهمالرام!نقولاكلواحدزسانفي
نيقولاماتدولتهعمدروفي،الحكمأيامفيوحجتهـمألمستنعرأيام

كتابعقاقيرامساءعنالباحثينالنفرمؤلاءببحثفعح،الرامب
خاصةاصبةقربم!ينةأشخاصهاعلىالوقوفاتصحيعديسقوريدوس

بالوقوفبهاالمعرفةوأوجبالقلوبعىفيهاالشكأزالمالسالاتبخاحية

الديمنهاالقليلالاتعحيفبلأباسصانهاالنعلقوتمحيح،أضخاصهاعلى

جلجلابنيتابع03يةأروعشرةمثلفييكورودلك،لهحعلرولالهباللا
المركبةالاىويةاصملموالذي(الطبميولا)نصعيحمعرفةفيلىوكان:كلامه

عليهاطلعثر!قبسفضلهدلكمناللهومبنيحتىعظموبحثنديدحرص

.الناسلابدانصتطتوتذمبيدرس!اخسسطمااحيا!في،نيتيمن

عددفيتنشرمارةكانلديسقوريدوسالطبيةالمادةمعغممنالىونظرا

وأجراءالصغىىآسيةالىبالافافةال!ربيةالمتوسطالابيضالبحراقطارمن

أساصيةمارةوعدتوالمسلمهنالعربامتمامنالتفقدوفارسالمربيىةجزمن

حتىالشاسعنالقسمناستصالذيالامرومو،تحقيقهابعدمراجعهمفي
عشر.النالتالقرن

اليهاوأفافالفافقيفيهاامشمر!قالتحقيقعمليةادنشمامدلكوملق

الادريسىالضريفقامثم،الجدبةالادويةبمعىكلالب!برية)1(ءا!الا

ناوذكروالبربريةوإللأتينيةنيةواليولانيةيابالصريدوسدسقور1!ساءبشمسير

الادريسىيم!الرفاركوقد.الطبيةتاتل!باا!!كثيرااغفلقديدوسديسقور

منهاغترفالذيالبحرإكاردوسديممقوركتابارضليقولالانتقادمذا

ذلكبصدقامأنهالاالعلبيةالمادةفيمصعفهجعله!قفهولذلك1و،الشمابون

مثلأغفلهاالتىالادويةوقكرأقفلهماوفتحديسقوريدوسأغفلهماببحث

والبليلجى!نموالشمس()ممثنبىوالخياروالكابليوالهنديالاصفرالامليلج

والزرفبادوالقرنفلوالكبابةوالجوشبواالكبيروالقاقلةوالخولنجانوالاملج

لمحسباروالاميروالتنهبلوالطباشيروالغوفلوالاحمرالابيضواليهمننجوالدرو

أفروزوبستانوالليونوالنارجوالنارجيلوالمحلبوالقليقلىوالهرنوة

والبقموالصندلوالشيانوالكنكروالكافوروالخيقرانوالياسمينوالبلاذر

يباسلرواةمرزميلمااالكفواوضجرةو،القنبيلجندموجورلخيارواوالموزلساجوا

والكركموالورسالقلموحبوالطرخونوالاسفاناخوالماشوالجلبان
...والكرات

الحميرية.اللغةمعالاسولحتسنيتشابهمذهمنكبيرر!ع*

نوعأييذكرلقوريحدوسداتوالواقعح"ي3ءم!5*!ولميو5شنبرالخيار*ء

واليونار،سريشتوعلننباشاتهـىنجالمحاتهوجل،3ءحءض.ء!الىإنواعسن

-196-
http://www.al-maktabeh.com



المغسبأقطارالىلسالاتمنارتحلالقي،النباتىالبعاسأبوقامثم

.والاضافاتالتحقيئسنالمزيدلينجقفالمراقفالشامفصعر

الىبالاضا!ةاالسالفةال!عورخبرةضإستعلاعالذيالمحققالمرجعأما

ضياءوعيالمر!والشابالعلبيباكتبهالذيالكتابذابطفكانمبدعةاتذاتيةحبس

عصرفيجاءوتالبيطاربابىالمعروفىقل،املاالاند)!سياحدبناللهعبدالدين

فيالمشوفىالبيعلارابنحقئوقد.الايوبيالععروموالعبفياعالاب

اشراضيباسلوبصتقناعلمياقحقيقاالعلبيةالمادةم1248هـ-646آعا
مرجمارحمسينمائةمىأكثرالىموسوعتهيامشيراأسينتعصيلى*ح7،ح"

والامانةالموسوعيةانةالقولويمكن.العر!العربىومنهاالمترجممنها

االثقاتاليومعلماءنىيعر!ماسابهحدابلغت!قدالبيعلارلابنالعلمية

مشناميةنسبةالاطباءأوالعلماءأوالسابقسالعشابينعنيأحذهماكلينسبفهو

منلق!لاووالخبرةالتجربةأثبتتهمايراجعأناسمتعلاعكما.اليهمةق!لا

منبدءا،منهآواقتطفالمصصفاتتذكرماالتيعرهفيالممروفةالكتباغلب

باتكشاثمالميلاد،قبل045عامفيلدونهاالالهارالقياطوأبقسأرصطوكتابات

البيطارابنعليهااعتم!اكى،والاندلسيةالهـراقيةبقرجصشيهاريسقوري!وس

ضمنالبيطارابىاوررهاالتيالمربيةالنعوصكارلةنوا1.كاملااعتمادا
والتى،م165،عامكاقما804ح!لاترجمم!التىيةالانكليزبالنصوصودلكتهمفردا

بيةالعرالخصوعىبينالحالاتصنكثيرفياخدبتطابقاتنلهرم1934عاملهاحققت

التحقيقفيوأمانتهمالعربالمترجيندقةيزكدالذيالامرومو،يةوالانكليق

والنسبة.

:البيطارابنموسوعية

والمباحثالكتبمنخضمفمنالمراجعأحدديسقوريدوسكتابكان
وكقاب،آول*ا!5روفمىكمابالكتبمذهومن،البيعلارابنمفهااستفادالتى

وارسعلاطاليس،الآمديوانعليلسبريفورسىوكتب،لجاليتوسالمفردةالادوية

يونيوسوكتاب،الروميةالفلاحةفيالروميقسعلسبكتابيستمينكانكما

والخوزانةوالقلهمانسندهشماركتاباتالىيرجعكانكماالفارم!يةالفلاحةقي

المينفائتوكتاب،الجاحن!كتبوكذلك،وبناروقومرممسومهراريس

النباتوكتاب،البصريعبيدةلابيالزرعوكتابالفراهي!يحمد1للخليل

ليوحناواصلاحهاالمسهلةالادويةشكيبوكتاب،الاصصعيقريببنالملكلمب!

ريسقوريدوسوترجصةوحشيةلابنوالسمومالفلاحةوكتابىماسويهابن

وكتاب،وشجماقالاسمالحسنبنحبيشوكتابات،بسيلبنلاصمملغئ
وكتاب،اسحاقبنلحنينياقالتسوكتاب،ال!ينوريصبمفةلابىالنبات

حد9بنمحمدوكتابالطبريوكتابالمبوسىعليأبيوكتاب،حخينبن"كيم
الدربكتابالمعنونالدمشغيالانصاريبكوأبيبنمحعدوكتابالارمرل!

-197-

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اليهوديصيمونبنمومىوكتاب،والنبطالرومفلاحتيعلمفيالملتقط

وكتابى!الرازيزكريابنلحمدالمنصوريوالطبالطبفيالحاويوكتابي

جزلةلابنالبيانمنهاجوكتاب،انعب!بنالحسينسينالابنوالئفاءالقانون

فيسصجون!نحامدوكتابالمفردةالادويةفيوافدابنوكتاب،عيمىبنيحيى

ماسةبنوعيسىالحكمبنومسيحعمروأبوكشابأوكذلكالمفردةالادوية

وأحم!الهضموابنعبدونبنمحم!وكشابمحمدبنعليوكتاببولىركتاب

خالدبنوأحمدالحسنبنومحمدجريجوأبوسليمانبنطالبوأبوداودابن

وكتابالاحجاروكتابالتكميلوكتابالتجربشينوكتاب،ابراميمبنواحعد

رقيا،بنوكتابمحع!بنعليوكشابالاندلسسقيانوكتاب،السمجستاني

الشكميلوكتاب،الاسرائيليسليمانبناسحقوكتاب،عمرانبناسحقوكتاب

حسانبنسليصانجلجلابنوفالبالسىالفرجلابيالمفردةالادويةفي
التىالادويةذكروفي،ديسقوريدومىكشابمنالمفردةيحةالادوأمساءتفسيرفي

وينتغالعلبصناتيفييستعملمما:كتابيهفيديسقوريدوسيذكرمالم
بعضفيهغل!ا!يفالتيينورسالة،ذكرهيغفللكيلايستصملومالابه

التسيي،أحصدلمحبنالمرثوكتاب،النباتفيالفواالذينومنالمتعلببين
عليوكتابابىاميمبنأحصدالجقارلابنالمفردةالادويةفيالاعتمادو؟شاب

السن،بنمحم!الهيئملابنالمفردةالادويةقوىوكشابكارضوانابن
الفلاحةوكتاب،محص!بنالرحنعب!وافدلابنالمفردةالادويةوكتاب

سمجونبنلحامدالمفردةالادويةوكتاب،محمدبىيحيىالعواملابنالاندلسية

اللهلمبدالافدلسيةوالئجرياتالنباتأعيانوكتاب،ينباقالاقرالآخروكتابه

الفافقى،محمدبنلاحم!المفردةالادويةوكتاب،البكريالعزيزعب!ابن

محمدبنمحدللثريفالنباتا!تشاتلصفاتوالجامعالمفردةالادويةوكتابي

،مراويالرعباسبنخلفوكتاب،لهموافيونلابنالفاثدةوكتاب،الادريسى

أبىبنلاميةالاجقاءالمتشابهةالاعضاءترتيبعلىالمفردةالادويةوكتاب

رش!ابنوكف،الاند!سيزمربنالملكعبدالمفردةالادويةوكتاب،الصلت

تفسيرنيالنباتىالمباسأبومحمدبنأحسدوكتا!المخشلفةاحمدبنمحمد

...ماغيروكثير،سبوديممقوركتابمنالمفردةيةالادواسصاء

القرراهلالةحتىالبيعلارابنموسوعيةفاقتترىياموسوعبةمخاكفهل

كماباتسادماوالتحقيقوالتساؤلالتجريبعنناميك؟العالفيعشرالتاسع

حتىديسقوريدوسبذالبيعلارابنان:لكلركقالولذلك،التالمالممذا
.البيعلارابنكتابيماثلكتابيصدرولماالفربيةالنهنمةعر

ته:مفرداالبيطارفيبناومنهـجلهيهاالمتبعلمنهجواالبيطاربناموسومةغليفواموأ

لمفوداتالجامعبطليفقامانهالىاتهمفريمفمةفيالبيعلارابنأشار
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الايوبي،للسلعلا!النحسةالعالحيةالملكيةللاوأمرتننيناوالاغذيةألادوية

الى:الكتابخطبةفيجاءكمامدتأ-قد

دلكفيبما،المستمملةوالاغذيةالهفىدةالادويةفيالقولاسشيماب-ا

الستةالمقالاتوكذلكلمحنص،ديسقوري!وسالافغل*لكتابالخمسةالمقالات

والمعدنيةالنباتيةالادوية!االمحدثينبأقوالالحقه3،جالينوسلمفردات

،يصفاهلمماالنباتيينالعلماءعننقلاووصففيكراهلمماوذكروالحيوانية

بذكرفيهاالنقلطرانقوعرف،قالهاالتيالاقوالذلكجميعيأمندوقد

عفهووفحالقوللهوصحالاصتبداربهلهتمبمااحتصولكنه،ناقلها

.الاعتمادعليه

والنظربالمشامدةالميطارابنعندصحفعا،والتدقيقالتعقيق-2

.بفبردالاصتمانةعىوعدللههصرياكنشاادخرهالخسرلابالخبرلديهوئبت

والماميةالمنفعةفيالحسيةوالمامدةوالكيفيةالقوىفيمخالفاكارماأما

فبذه.العلريقسواءعن!يهعدلاقائلهأوناقلهأنأووالتحقيقللصواب

قديماقلكفييحابولمفريامثنيماضلقدلقائلهوقالملي!ومجرهيافلهس

صدقه.علىغيرهاعتمدمحدثاولالسمقه

فيهلههميوخحالذيالموفعالىمئيرا،الامكانبحسبالتكرارترك-3

نفسها.المفردةضبيهةعدةأسصاءوجودعنطالمفردةعنالكلام

المعجم.حروفعلىمفرداتهبترتيبالمرجعمآخذتقرب-4

لاعتمادالمتأخراواقدممنغلطاوممووقعفيهدواءعلىكلالتنبيه-،

.والمثامدةالتجربةعلىالبيطارابنواعتمادوالنقلالصحفعليمم!ثكا

منمستفيدا،عرهيىالهامةاللناتبسافرالارويةسماء1وضع-6

التيالاماكنفيبهتعرفبماسياولا،زمانهفيتصتالتيكافةالتعقيقات

الافدلمس(أعجميةومي)واللاعلينيةبريةوالبساليونانيةكالالفا!فبهاتنبت

التصحيف.لمنعوالنقطوالشكلبالضبطمنهاتقييدهيجصماوقيد،والفارسية

مناكثروصفالبيطارابناستعلاعالمراجعمنالكبيرالمددمذاوعبر

جديدعقار300!نها،يحققهاوانومعدفىوحيوانينباتىعقار1400

قبله.يذكرلم

المسليرالعر!العلماءاربالافصللديسفوريدرسالبيعلارابنوصمفمنيلاح!*

المسلير.عيرشكانرالرحشى،عهمطخذورالذينالصلماءصنكئبرايجلونكانوا

بالغة.بأمانةأعسالهمالىثشيرونو
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عنالبحثوقبل،البيعلاركابنموسوعيرحالةعالعنيثالح!رعف

دراعةوقبلكتابهخطبةلهااوتم!قمفينفسهموذكرهالذيالعليشهجه
والقبمالاخلاقرجلالبيعلارابناستعىاضالمفيدصنفانه،معرداتهمنأسئلة

الاعشابوبائعىالمشابينعلىومفتشامشرفافعيخوهفيهالاثربيونتل!سهاالتي

كاملة،ثقةأيوبلينبكرأبىبنمحمدالكا!لالملكبهوثقفف،والع!يادلة

البيطارابنفتوجه،دمثقيىانكاملقسضحتىحدمتهفيالميطارابنيزلولم

الكامل،الملكابنأيوبالديننجمالصالحالملكهـليخدم63،عامالقامرةار

دمشى.الىنممندوص

أعميبعةأبيابنتلصيذهبقلمحاءمالا!لالذلكوصفأصدقولعل

فيه:قالالذي

ورايتوستائةوفلاثينثلاثلهنةفيبدمثقكانباجشعاعيواول،

وكرمأخلاقهوجودةأعراقهوعليبمروءتهوكعالعشرتهحنمنايضا

كثيرأدمشقخلامرفيمعهشاهدتولقدمنهويتعجبالوصفيفوقمانفسه

وسبديسقوركتابيةأرولاسماءتفسيرهأيضاعليهوقىأتمواضمهيىالنماتمن

عدةلديناأحغروكان،جدأكثيرامتيناوزهمهتاودض4علصغزارةأجدفكنت

وجاليولههمىديسقوربوسكتابمثلالم!همردةالارويةفيالمؤلفةالكتبمن

4)اقأولامارك،ذبفكانالفنمذافيالجليلةالكشبمنوأمثالهاوالغافقي

فمالرومبلادفيصهمححهقدماعلىاليوناتيباللفظكتابهفيديسقوريدوس

قالهماأيفاويذكروافعالهوصفتهنعتهمنريسقوريدوسمجعلرث.ذي

جمكآيضاويذكر.بذلكيتعلئوماوأفعالهومقاجهنعتهمنفيهجالينوس

وقعالديوالاشتباهالغلطوسواضعفيهاختلفواوماالمتأخريناقوالمن

فيها،ممالهثيئايفادرأجدهولاممهال!تلكأراجعفكنت،نعتهفيلبعضهم

كتابمنمومقالةايفيويمينالايذكركانماأنهأيضاذلكمنواعجب

تلكفيالمذكورةالادويةجلةمنموعددايوفيوجالينوسر!سقوري!وس

معحرفاحرفاالاسمأحرفلفظالىالصعبةالالساءفيي!مدوكان.،المقالة

:(ا!لريلإلآ)فباتعنيأتيمامتلايقكرقهوحرتبكلالخاصةالحركات

و!لاءمعدودةمهعوزةمشهاالاولىألفانأولهالطائررجلوتأويلهبربريأسم

تحتهامنبائنتينمنقوعلةياءشمأيض،مكسورةمهملةوراءمكسورةميملة

النراببىجلالمصريةبالدياريمدفالنبتومذالامثمألفلامبعدماساكنة

وحمتلهماقهفيالشبتيشبهنباتوهـوأيضاالشيطانبجرريمرفهوبعضهم
حباويصف)بيضزهرهالنباتومذاأصفرزهرماالشبتحةأنغيروأصله

بالخلةبمعريمرفالذيالنباتكبزرأوونسالمفحبسنصقرماميئةعلى

http://www.al-maktabeh.com



صارةويصم!وحرالهةحراربوفيهجرماو/أصغسبقليلمنهأ!لولانهغير

.!...اللسانيحذيقوقهعن!موو

صاموالاسممذاأنفيكراكنارآنباتيحققعندعاأنهوفلاحن!
عربعنديعرفالنباتمذابانالنباوهىالمبالهمىأبيكلاميذكرثم،بربري

وبشعراءبالافدلىرفهجبالفيالبات!ذامواضعيذكر03بالبلغوطةبرقة

بقرسبقريةعفراءقعرتشامدهانه!ذكرثماشبيليةأعمالمنقرسوسة

.الثامأرضمننوى

موديسقوريدوسكتابمنمومقالةأفيالاعشاهـفيمفرداتمواقعتييرو

والمقارنة،والمقابلةالتحقيقدفةعلىتنالآضالباحثينولههميساع!!ماعدنىالذي

وربطهاالمفرداتك!تلالحد-!ةالشباتيةالصلصيةءاس!الاالىالشوصلثمومن

استعجمماسيصاولا،رال!يملاابىمفرراتلاحياءوالمعربةالعربيةباسائها

ويى.ال!لمىوالبثللشي!ةالهـلميةالحذوةبولقبمدالاخيرةالقرورفيمخها

ديسقوريدوسية،غيرلنماتاتقليلةأورشلةعرضالىسآعمدالمقالمذام!تخ

وارجو.ثانيافارسيةمراجعمنأوأولاالدينوريحني!ةأبيعىمخقولة

واحيائها.البيطارلابنالنباتيةالمفرداتجميعقي!حتالىالمستقبلفيأوفقأن

:معلاةغيرسيةديسقوريدرنباتاتتعفيق

المحلاةعيرالعلبيةالنباتاتلبمصسري!ااسق!راخاالآتيةالفقرةستظهر

منيمحاولةالبيطارابنصفرراتضىوردتالتىديهممقوريدولههمى.كتابمن

فيهسمشظهرالذي!سهالوقتفي،الحديثةالملميةأسعائهامعرفةالىللشوصل

للحعارةالملميةالمنهحيةكأومنالعلصيةالبيعلارابنمنهجيةالامثالذه5

يأتي-كمامىالامثلةومذه!بية11

،يبدوكما،العر!الاطباءيهتدلمفماتموو:الارقعليورنبات-1

الاصملكلبالمقارنةأرفطيونكلصةالىالاحيانمنفثيرفيصحفوتتحليتهالى

وساهياتهالنباتمذالوصصالمربيةاك*حمةوشاؤى،!!.ط1،ه"أرقطبود
القافمنصصحفةسظهرالمرادفةالاخرىأمماثهبعضأنالا،وحرفيةدؤيقة

علىيأتى3!ا،حكا!*دانول!قرأ3فاسالمحققةغهيرالحديثةالعلبماتفيالفاءالى

ئقاحدااىنباحئينكلبالتحاون41"داقا(ع30!96")تحقيقيثنو.ارفطونعورة

موديهـمقوريدوسكتابفي"ه،لحط،ولنباتأرالىد!ح*!!لالبريطانيةالنباتية

حتسالىالارقخيونانتماءاحتالالىليثيىالنباتورصمحء"يء!حء"،،4ء
طحءبالجنسارتبافأنالا،المركبةالفصيلةسن"ءطأو،ء!ر"ءح

.!،ال!كح!هل3أوكه،-فىء+مومل*
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ميكماشائعةحه"يء*جنسأنواعتكونأنيمقللالافه،واقعيةاكثسمو

شددةاسعاءولهامصرالىالشامالىاليصنمنبيةالمسالاقطارفياليوم
طبياالهامةالنباتاتلبعضخلافا،عربرمرادفأرقطيونلخباتيوفعولا

فقط.المربيةبأ!سائهااليهاالاشارةوتصتالاغريقيةألهماؤمااملتالتي
ونبات-ط*"ز"ك!83موالارقعليودأرالى(1964!المابا)اثاروت

لطيفا،ومليخاللدمومنقياللدماملمضادايفيدطيىنباتمواليوم"!م"ط

غيرصكريدوجودالىنلكىن!يومحدرةبحاصةقطيورالاتبذورتتمتعكصا
"صءطبالارقعليونفربطولذلك!3؟مآ8!،4حالارقطيوسيديدعىفيهامتجانس

-ح!ءكر"8بريعا"مندقةأكثرمو

مرارفاليكودآخرارقطيوراسمتحتآحرنباقاالبيعلارابنآوردوقد

قيالمترادفاتوجودكثرءأنوليبرو-!3ح،ح"او!*ط!ذح"اليونانىللاسم

فيكتابتهاوعدم،الرومبلادفياه!طنلهجاتدوتم!ريسقوربوسكتاب

أسماءوتصحيفتحريفعلىساعدقداليونانيةبالاحر!العربيةالموسوعات

بيا.الامثلةسذهبأناالتيكتلكوتصحيفهاطبياالهامةغيرالنباتاتبمفى

مما،ذلكمنعانواقدالشالييىوالاعلباءوبس!لاالنباتيينأنفيثكولا

وقفارماالرومبلادامماريجوبونوغيرمماالبيطاروابنالنباتيعمىأباجول

تمتوت.منهااولالمفعلىوالشعرفالمفرداتتلكأسماءلفظمنللتحقق

عن،البيطارأبنقبل،جلجلابنقالهساالىالبحثتاأوائلفيالاثارة

الاندلسفييدوسريحهممقوركتاب*عقاقيأسماءتصجحعنكنالباصمنعددتوافر

النطقصححواثم،القسعلنعلينيةمنجاءالذيالرامبنيقولاعحبواالذين

شكولا.لهخعل!ولالهباللاالذيمنهالي!قللمالاتمجفدونمنبأسماها

الرومعشادىعلىف!اثعةكانتديسقوريدوسسباتاتصمامعددمويةأنفي

يعطيه.لاالشيءوفاقد،يهموعقارأ/ضهم

أرقيون!يفانيجبكادمناعنهنشحدثالذيالآخروالارقطيون
كانأنبم!العربوالنصاتينالباحثينمرارفاتهوتحقيقتحقيقهأتعبرفد

اسملهمذاالارقيود.بىالعسباسهالمربالنباتي!لدىوممروفامستعصلا

تممنوصحفكافروسوفمسبدءذيبادىءنقلألذيعكأيء3!ومومرادف
اسمهحرفالذي!3ء38!،ه"رهـوآف!مرادفاصم41تربمالق،نمىقروسوالى

الاطباءعرفهالذيموالارقيونأوالآخرالارقطيونمذانوقو+سورقالىأيضا

الصحيحالمر.ىاسمهتحتمفرداتهمىآخرمكانفيا"لبي!لاربنوعرفهالعرب

.ح!يدةطميةتالا!صتسابو)كن!ء05ء!،5ء""ولحءم؟(اليوم)الينبوتموو

المسمىتدريمسا.دعيشكلهتالذيال!ائقصكموبة!بينالمثالو!ذا

الطميةالمدرسةاصالةيظهرالذينفسهالوقتفي،جصةالتسعندوتحليته
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مصاثلةعلاجاتالىالتوصلكلالعلميةالامانةفيالرفيعومستواماالمربية

الينبوتفنبات.المحليةالطميةالمادةباستعمالالسابقةالملاجاتعنمتفمةاو

الاصالبيعلارابنأعلاهرتالعربالنباتيينعندالهويةممروفنباتمو

الىالسبيمقىوقد،آخرآرقعليونباصربعلهمىالتمكندونلهالمرادف

موالينبوت:البيطارابنيقولو..اكحينقوبعلاجاتهالنباتبذلكالرومجهل

نأالىأثكاروالذيالرازيخعلأينالمحشثم،م،كامل1عفالممزىخرنوب

ميتلكلاندلكلا(الرارىآي)يصول:قانلا،الحاجموالينبوت
الخرينيبةأوالينبوتباسمبالشاماليوم38ء!ه!!3نهماتويعسف.العاقول

النباتيالصالماششقالاخير3الاومن.الخرنربيةوباسمالمعزةخرنوبولاص

وموال!ربيةاللغةمن!35!!كلهالنض!!العليالاسماك!"2آل،!+بنثامالانكليزي

والحاجالينبوتشج!صتيدينماالتعبضفيالبيعلارابنرقة-وتنلهر!إ!!3ه"،!

موالحاجأنالصحيح":ياتيفيماواحدةفصيلةالىالمنتميينالهـثوكيتين

أبيعبارةيوردثم..،ابالحاقولا،صريةوالدياربالئماميمرفمشوكشجر

أما."العاقوليمونهالعراقأملالحاج"النباتكتابهىالدينوريحنيفة

مذهوتوجد-الميطارن!اعنهافيقولالرارياليهاالهثارالتىالحاجكلعة

الاولىفيديسقوريدو!سطمعاهالذيالدواءعلىواقعةالحاويكتابنيالترجمة

عتيرالخلنجومو،أرتقى(كتابهمىالاولالجرءاوالاولىالمقالةأي)

أنواعه.منولاالحاجبشج!ليسىموو...لسالاونعامة

كلمةانبل،العاقولموفالحاجالبيعلارابنتحقيقالحديثالملمويثبت

ة،ءلاإول-بلفظةللماقرلي!لعكاسماللاتينيةاللخةدخلتالحاج

:اسطراطيقوسنبات-2

رايبدحضا!بيالمقاريةالمفردةمذهبعرضالبيعلارابنيبداعمدسا

.4غلطوموالقرصممنةمراسعلراطيقوسأنوافدابنزعم":قائلاواتابن

نباتعنالرابعةالمقالةمىديسقوريدوسوصفلينلكلامهيتابعكأ

الحروفيالتعريصفيالسينحرفحذفيلاحن!)!5(ع!!5،،ط85سوقيل!ارطمصأ

ومن":(عليقوسى9كشبتاسعليقومسالكلمةكتابةمنفبدلاالثانيةلللألمة

بوبينونكلمةعنالناسخينبعصلدىمحرفة)ترفيونيسميهمنالناس

!ئمبيهأصفررمرطرفهاعلىحشنةصلبةلههماقلهن!اتومو،(+دط!"مكا!ا!

!ا!3"،حالفرفيريةالىلونهيغربماوبعضه(الاربيان)البابونجلهقمر

الذيالورقوآما5؟!اك3بالكوا!شكلهفينمبيهوورقمشققةرؤوسوله

أيضامنااذن.(!)!لاه*خشن)زفعليهمرماالعلولالىفانهالساقعلى

.(بير!تلادقةنلاحن!

اليومعلياعليهيطلقماموالنوعمذاانالىالمبدنىالتحقيقويشير
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اتجهمايؤبالتحقيقومذا.الورقالكوكبىاي،ول34ء3ء"6ءإ،"3-ا
يتبعنباتموالقرصعنةأنحيثوافدابنرايويدحضالبيعلارابناليه

بهذاالممالجةالبيعلارابنوينقل.النحيصيةالفصيلةمنى3!"9ة!ط+المجنص

مقاورق":قالهلهامنهليأخذريدوسىديسقرالىيعودثمج!لينوسعنالنبات

الحارةالاوراموسائرالعينفيالمارخةآوالاورماةالمتالتهـا!منينفعا)شبات

.!..الحدقةنتوءو

:أسغليناسنبات-3

ر!ااون!!ماالمربالناسخينبمضردىتصحيفهكأقدالاصمومذا

المقاكفيالمفردةمقهوررتوقد،!5ط،،!5أسقيبيالهسالاعمليةالكلمةمن

وقظهر.البيعلارابننيلكالىاشارا!كريصقوريدوسهىكتابمنالثالثة

:البيعلارابنيحقول.للنقلالنقلورففعالمهوح!عثمندقتهلهامتاقشت

قالولهنموالقولفيلكفيوغلطالقنابريج!لينوسمفررات!اخينسماه،

ماميتهوليمستالخاسىكافةعندبالشامتوورأيضايالقنا"لانأيضابقوله

جالينوسولاديهممقوريدوسيذكرهلوالقخابىي.ايضامنفعتهمنفمتهولامذا

لهذا!يسقوريدوسبوصفالبيعلارابنيأتىثم.ذشكقاعلمبسائعلهصافي

ورقالاءصمانوعلى(دقيقة)ال1طأغصانلهنماتهو-الثالثةفيالنبات

طيبةدقاقكثيرة(جذور)عروقولهقوسبورقثكلهفيشبيهري!شهص

فيوينمو3ولحح3،6"حءفالاقيىبمررثبيهويزرالرائحةثقيلورمرالرائحة

تضمدواذأالهوامونهشالمغعىمننفتبحخرشربتاذاوعروقهالجبال

والرحم.الفيفيال!ارضةالحبيثةال!تروحق!اوبالرر!ما

حي"ء"ء"لو+"!ولحة+ءممحح"،ىموالمباتمذاأنالىالاولالتحقيقيشيرو

لم!طياتتبماالنباتمدااختباراطفيدومن.حط(+ي!ح(9،،3!ألالتبعاوذلك

.والرصالثديلههصرطانعلاجفيمواصفاتهلمعرفةالحديتة!لسلوم

:معلاةنباتاتتعقيق

:اذسنبات-ا

والمغربالشامباردفياصبةالىشبهالمناعلقلاومصروفضائعنياتومو

المتوسط.الابيضالبحرعلىالمطاحةالاقعارمنوحفروقركيا

حتيفةأجوحالهماأولايأخذالمفسدةمذهالبيطارابنيستعسضوعند!ا

؟لد!نوريا
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حتئويمسورانمةوخضرتهوالجبلبالسهلالمرب*بأرضكثنمو.

تحلوأينعتاقاسوداءوئمرةالرائحةطيبةببضاءرمرةولهثجسايكون

."القمعلسوتهمصعلقصةرللثكلوفيها

ممضيراديسقوري!ولهسكتبهمايمرضثم،جالينولهسقالهمايستعرضنم

الىوينير.كذلكومي،4كتاومنالاولىالمقالةفيهىالمفردةموفعأنالى

وخصائصهالنباتصفاتيشرحكأ،كاول!"5!!ء""مرسيناليونانىاسممها

النعس،يهمصبغالثيروطبيخللبولمدرةرللم!ةة!يجقابغةفالثار،العلاجية

أرحامهنمنيسيلاللواتىالنساءوافه!فيهايجلسالشىالمياهفيصيرواذا

..المتساقطالشعرويمسك...منةالمقالرطويات

سليانبنواسحقعرانبنواسحقماسويهابنأقواليمشرضثم
.والرازيسيناوابن

-يى3("ر3حء++"،3بعلميااليومالآسنباتويعسف

:الاسعوخوذوسنباق-2

علميايمرفوهو3؟ح!حطءىباسمباليونانيةالنباتمذزعرفوقد

يعطيانوتحقيفالطبيالنباتمداودراسة.!!"ح23ء،له!!"*ى!!لاباسااليوم

اليوناني،واسمهالمىبياسمهبيمافيهالربطيتسنلممامنباتملى!شالا

للوعلنالساحليةالمناطقمنكثيريطبياواشمالهنفسهالنباتانتشاربرني

واليمن.الحجازجبالمرتفعاتأعالىفيووجودهوالمغسب،مماكفيالعربي

مستمملايقاللاالذيالضرمموالنباتمذاالابالخسسةعربيةالاعساءكشر1و

الفيحالاخرىألهسافهومن.السموديةالعربيةالمملكةفيالعلائفمناعلقفي

اليونانيبامسهتعسفهفكانتالاقرباذينوفالشماو!نيمبأما..والفوحة

.اسطوخوذوس

الاسملمعنىالجزارابنبتفسيريبدأعنهالبيعلارابنيكتبوعندما

المقالةفيديسقوريدوسكتبهماالىيعرجثم،الارواحموفبأنهالاغريقي

منافو!حلاوتعرجب)3!4!طح!ح،3تجادسسادفالمسالاسملهواضمعاالثالثة

،(الاندلسيةالترجصةالىبالنممبةالمتوقعوهو،اللاتينياللفظمنتأثيرفيه

مصاليالهايقالالتىوالبلاد!ك!!!آ!!اصياغالأببلادالجزائرفيينبت4أووليذكر

الافرسعى.واتلالسامقسوجودأنهالاالهـبجزمرةقىالآنوجردهر!ل*

الىة.،:افيلكوي،الاغريتىالاساصسسنتقةاليرمتىكباسش!لقةاص**
.مناكالآسنجيراتكشة
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الواحدةباسممسىالمفارمذاوأن،ستجادسالبلادتلكواسم،ألك!33!،،!

الجزائر.مذهمن

أيل)الصمتركحمةحصةلهالثرةدقيقنباتمووالاسعلوخوذوس
حريفوموالصمترورقمنورقاأطولأنهالا،(الصعتركاشعارأسعار

تو،لأ+35"هفاالقومثلالعدرلاوجاعصالحوطبيخهيسيرةةصرارراطما
السصوممضاداتمعيخلطوموةديسقوريدوس)الادويةبمغىأخلاطفييقع

كلالخباتمذافيقالهماذلكد!بالبيعلارادنويستمرض.(!"مم!40أح5
سمينا،ادبئكأ،أرماصوسثموالرازيالجزاروابنصاسويهوابنجالينوسمن

قالهمايذكرنم،(بنالمهورغيرالاطباءمنعدداذلكيمنى)غيرهيقولئم

المقالةالىثانيةيعودالختاموفي،نيتب!جتلاكتابذكرهماينغلثم،الثهصريف

.الاسطوخرذوسضرابصفةليذكروسبلديسقورانحامسةا

الضانمةالربيةءاس!الااستعلالبيعلارابنفانالمثالمذاعكصىوعلى

قلك:علىأمثلةيمعلىياتيوما،محققاوالعقارممكماذلككانحيث

اللب:آذان-3

والحورانالبوعيروميالاخرىالعربيةبامسائهالبيعلارابناليهاشاروقد

فيالناسخونصحفهالذي!)6إه*83فلومىاليوناد!باسمهاليهاشاركعا

الىديسقوربوسىكتا!لاا،وجودالرسمويثير.قلومسالىال!لبماتسعض

تابحوتكاء7+3ء6ع!د+3+"،"ر،"ةالعليبالاسمحالياالممروفمرالنباتاتأن

الررقأبيضدبآذاررمجصوعةالىالد!لآذانديسفوريدوستقسيمالبيطارالن

ب!لاوآنان.ه!37+حوذكر!"ح،ح!!"أقئىالىثممنالاخيروتقسيم،ح!؟اولول

وزمرأكشسأوذراعطولهاساقوليارضعليهالكرتروقةيشبهالانثى

الصحارىفيوينبتالاصهميعغلن!فيعفصطويلوأصلأسودوفيرللصفرة!انل

3ءك!+ول،!ح!،ء+ك!ء3ءكاباليرمالنوعمذاويعرف.والصخور(الحقول)

باليوميمرفومو،أرقماقولهأيضاابيضفورقهالذكرالدبآذاناسا

الدبآقانمجصوعةفهيالثانيةالمجموعةأما3ءك!5ءكا+ول،"حة!ء+لهس

تمرفومى،ورقاوارعضسواداأشدوهى،!"ذ!لمحولالورقالاصود
اليهايشيركمامنهاوالبري،3ءك!5ءكاحى+"،9+لهيالاسودبالبوصيراليوم

لاحقةطوالقضبانله3ءسه،5!!!3!!أغريافلومساسمتحتديسقوريدوس

باسمعلميااليوميعرفاغرياالفلوسىمذا.الشجر3،بععبانكبرمافيء5

وموللنباتالضيمالروصاتىالا"منعلمي!+لهيك!لح!،3ء3الجشساصاثتق*

النياسيه.المفامسحمادىءاولمناالمشمرضالعلسحلسلو.*ح33!كاحاد،لو"
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4-ثافسيا:

م!كأ3ثافسيااليونانىباسهالنباتمذاالىالبيعلارابنيئير

الائعالبربىياسمهفلكبعديذكرأنهالا،(فاءالىالباءتحويللاحد)

علىثافسيااسماطلقمىقوال1ويفن!،أدرياس*وموالمربيالمغسببلادفي

فيكر:كأ...السذابعسغ

."...منهأصفرأنهغير،الكلخبنباتضبيهانه،

معروفالعىبيالمعر!فيادرياسشباتذلكفيالبيطارابناصماصوقد

معرفيعلميامعروتالك!خونبات"!ء3ةء"ء34ء"ةح!باليومعلصيا

نأأي،3ء+ر!ء94؟6ء"ة!لوءفهوالعلبيالكلخ،أماء!!ر3ء!5ءح،ء"ةباسموالمشرق

الخيعية.الفعيلةمنمتقاربينجخسينالىينتميانا!رعينا

،-ثاليبطن:

فيموفعهالىوأمثارالحثةكزبرةباصمالنباتهذاالييطارابنعرب

:ديسقوريدوسعننقلايأدتيكاووصفهيدوسلديسقورالرابعةالمقالة

شيئاالنياتمذاورقنيانالاالكزبىةبورقشبيهورقلهنباتمو

ناعمادقاالورقمذادقواداالورقعليهصفيروساق،باببقترعلوبةمن

تجففوقوتهالصحارىفيولحبتماوأكثرالمميقةوحالقسأدملبهوتضد

المزمنة.القروحيدملولذلكلذعبلا

فيرسمقوريدوسأعطاهالذيوالرعفتعاصامتعلابقاوعفامذاان
مصحفثاليبعلنألاسماناعتقدولذلك،"4ـه4،ظ،3ء"نباتعنالرابعةالمقالة

ح!!ول7+آلهر33باسماليومعلهـياالنوع0مذاويمرف.ثاليطرنأوثاليقعلرنعن

الاصممناشتقاتتمتالحديثالنباتيالجنىاسمانأي4آة+ول5
*!**"؟!دح!!ح!9الحوذانيةالفصيلةالىالنباتمذاوينتي.الديسقوريدولههمي

.الشامبلا!*منالاقرعوجبلألامانوسجبالفيويوجد

6-ثوسى:

3033+له!طالكلمةمنحرفياثومىعربتوقد.باليوفانيةالحاشااسممو

.3ول+يية3حءح!!!آىيلصهضرانباتمرو

7-الجميز:

33ح8*ه!لو*صيوموريمواليونانىاسمهاأنالىالبيعلارابنيشير

.الدرياساصبىالمسبالمنسافطارفياليومبيعللق*

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


والملاحظاتوالمعالجاتالاوصافالىينمبرثم(النسبةياءالىالميمحوكا

باليومعلصياالجصيرفر!يو.أياسهفيالمعروفةالمختلفةالمراجعسن

له!ع!8.3!!ء+ءحطو

لسوسن:ا-8

فيبدأ.موسوعيةمصالجةمصالجتتمتمفسداتفيغيرهكثيرنموذجومو

الفافقىبآقوالثم،ديسقورلمحدوسقالهبماثمحالينوسقالهبماالبيطارابن

التجريمية:عقلبتهعلىقدلالتىالخاصةتجربنهيذكسثم،عيناوابن

بهاواحشفظتفجسإتهاعارةالرطنمذاورقسنمرةاتخذتوقد"

أفعافأربمةالعصارةمفاروكان،وعسلخلمعالعصارةوطبختللملاج

العلللجميعفاثقانافمادواءبلوتهعندمافوجدتهوالعسلالخلمنواحدكل

وخاعةالكباراحاتالجسبصننلةاللذعمنحلواالقويالتجفيفالىا،حت!جة

."الاندمالالعسيرةالمشيقةالقروحوجميعالفصلرؤوسفيمنهاكانما

ويتعلابق.للنباتوالروميالاغريقىالاسممنكلاوصمفهخلاليذكرومو

.73ةو!ء3ع"(ة"وةءآ39ء3+ء"،حءواليومالبيعلاروابنر!سقوريدوسعمفا،

9-ا!سعد:

*ا!مع3.ء5قيفارسكلةديسقوريدوسكمابفيالمفردةمذهوتقابل

كثيرمثلاهـفردةاومذه.ديقارسالىالعلبعاتض!بفيسصحفةتشامدقدالتي

الاغريقى.والا"العربيالاسمبهررمادقي!اربعلافيهماالربطتم،غيرما

آخرأغريقيااسمايورر،الاغريقىالاسمذلكالبيعلارابنيرردأنوبمد

يدوسريسقوربوصفالنباتيصفثم،"!ال3،حح5،3ا!ىيأروسيسفيطرن+،-مو

أمساءنطقلمقارنةالجاللناويترك.الخاعمةملحوظاتهبعنىأضفاءكل،له

فكيليكية،اليوممشاالوس!لىالعصورفيالمربالمؤلفونفطقهاكماالمناطق

حروفياتصرف3!،حلأحح!!6آ3،*"4عوجذاثربقليصكياتنعلقكانت!ئ،،،ح!!
يذكرالس!فيديسقوريدوسكلامالبيطارابنينهىأند!بو.قويلارعىب

نجمة.منقولةفقرةكلبم!يفعوكانالثامنةمقالتهفيجالينوسقالهما

لممايناقثهمىثم،لى:يقولكاننفمهالىالبيعلارابنيشيركانوعندما

يأتى:ا!كبهيقتنع

الزرنبادموالسح!منالنوعمذاأنمفرداتهفيرخوانابنزعم:لي"

عنبعيدوفعلهالسعدمنالخوعمذاصفةلانالصوابعنب!ي!قولومو

."كببرلهرقوبيخهماوفعلهالزرفبادصفة

-208-
http://www.al-maktabeh.com



ثم،المنصوريفيقالهماثمالحاويكتابهفيالرازيقالهمايذكرئم.

علميامونالسعدالبيعلارابنأصابوت.الحكمبنالمسيحقالهماوقكر

"+د!حءر،ح48ة"مونبادرلقابيناح!ء!هل33ء،؟ر"4!ع25

؟*ء3م05لقسطا-01

الاسملانالعربالمتىجصينلدىتدقيقهاسهلحالةالنباتمذالناويعثل

الاولكتابهفيديسقوريدوسويثير.المربيةمنمشتقانفسهكانألاغريقي

:(1،:المارة)

ولهخفيفابيضفهو،القسطبينمنالافضلموالمربيالقس!ان"

.،االسوريقلكيلينمه!مبيأتىالهنديانيشرحكأ،سننةرائحة

-38،يءحالجنىتحتاليومالقسطويينف

11-المعلب:

لدىتذكرلمالشجرةتهأديبينالمفردةتهالبيعلارابنيناقشعندما

ئمال!واموابنحنيفةأبىلدىذكرتأنهاالا،ديسقوريدوسولاجالينوس

يذكرثم،كثيربالاندلىالمحلبأنفيحسانابنكلامالبيعلارابنبذفر

ماسويهوابنوافدوابنعمرانبناسحقاوردمالتي1العلبيةالخمائمى

علمياالشجرةمذهوتعرف.والغافقيسيناوابنوالطبريوالراريوالسعري

محلبمييمءى81ء6ويك!ءله!!6ء!ءم!ءولوموبيةالعسمنمشتقبنوعاليوم
بية.اصرا

العرعو:-21

شانعةلشج!ةعلميةحالةالافريقيالمضمالفيالمعسوفالنباتمذايعثل

غيرمامتكررةةص!ثكوحالاتالحالةهذهفي.قديصةعلبيةالمشالاتفىات

له،ديسغوري!وسأعطاهالذيالاسمالبيطارابنيستممللم!سوفةلنباتات

باليومالنباتمذايصرفو.!3طحء؟403ثوسارقيوالاسمعركانالمىوءفيسحاءلة

:لغارا-31

صناعيةاصشمالاتذى!نمائعمنبهلخباتعلميةحالةالنكلجرةمذهوتنل

الافريقىالشالفييستعمللهآخرعربىأسموجودالىونظرا.وتابليةوصلبية

الاغريقىالامممالىأشارفق!التباسايحدوتمنوحوفا،الرند،-مو

ديسقوريدوسأننفسهالوقتفيذاكرا!ع!4*حذافنىومو(الرت)للفار

السار!9الملؤمحرأبعا!
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الىالاشارةالمفيدومن.كتابهمنالاولىالمقالةفياليهاشارقد

آخر.نبا!علىلل!لالهالنبالهموناسمعملها!دمو!لا!ع"4"ح

الترمس:-41

معرمثلفقطبيةالمىالاقطارض!بفيممروقةحالةيمثلوكان

ح*ح383ديسقوربوسكتابفيجاءكصااصمهالىالبيطارابنأشار

.طى!!"!عري4!37"!كرباليومعلعياالنباتمدافيمسو

البع!ة:-15

بالالهعأردفهائمللنباتالصربىالاطممالسيعلارابنفيهااعتدوقد

موغيطن:بوطا-61

واليناللادهرورةالمبالمنا!لئسكانلدىقليلاممروفنباتموو

الهساالبيطارابنأعلاهوقد،الراكدةالمياهفياوبجوارماينو

مىل!5"ء!"ءآء407"ء25!3باليرميعسفماومو،النهرجارموو

.!ه!!+ه!!(ه+!ح!!حالجارنهرية

كلصةأن

ولذلك،

نىناليوا

حيثبيع

الفصيلة

مسعياتهاواحت!فتأسماؤماتشابهتنباتاتموياتببنالبيطارابنويفرق

عصاليىانه:القضابعنيكونحيث،والقرفابالقضاببينيفرقفهو

ومو،ديسقوريدوسمنالرابعةالمقالةأولفيالمذكورالنباتموبلالراعي

النسخةوتأتى.(*!ح!ك(،5قليعاعلى)قلياطسباليونانيةيممىالذي

البيطارابناليهذمبماصحةليثبتالحديثوالتحقيقلديسقوربوسالمصورة

+له!"ء94!8!الجنىالىتنتمىنباتاتمىالقرفابو1الراعىعماأنفي

.*،"ح"!"،"53موقضاببكلمةالبيطارابنعناهالذيالنباتوان

فالقئ!نيلكلهتسنىحيتالمشرارفةالاسماءيكتبالبيعلارابنكانكا

والقمدالماءكرفىميالمينوقرةالحننللموالنماموقظءالمأكولالخيار"و
..الفولمووالباقلا!لحوسجمو

فالنبات،قليلامعروفةعربيةوامساءاغريقيةامساءبينيطايقكانكا

حروفياعربفقد"ءح!،ذ!+!طخد!ح،483باسميدوسديسقورقكرهالذي

اللو!اليونانيةفيتعنىلرقمىكلمةآنالىمشبرالوقس*حامالاونبالكيعلارابن

ويحقق.الابيضإلالهثخيصبأفهالنباتمذاالبيعلارابنيمرف3،الابيض

.خاءمعربكاتفانهاالاغرسعمهالكلهأولفىجاءهـولحانيا*
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يتبعالقيالابيضالشوكيالنباتبأنهاليومخط!+*،!عه*،3ءكل!ل!فبات
.!كل!لملأحءكا،!9لو++،،ء3ءموو،لمركبةاالغصيلة

الدرجةالىدد!تلاكثيرةكافتاناالمحليةالاسماءاليعلارابنيهملوت

!3"5،ء+فنبات،أصرىنباتاتبهوياتمعيننباتمويةخلطالىتؤديالتي

لوء!كصهل6!!هل+باليومعلعيايمرفماومر،فراسيونالمترحم.اعتمالياس!هكأقد

فيالخاصةأساليبهمالوسطى1القرونىبالمسللمترجبادويبدو

تلفنل،كماالمشطاعقدرالكلمةيسجلونأنهمبحيثللكلاتالحروفيالتمريب

باءيشسص!قأوفراسيونفيالحالميكمافاءيترجمقدكلفحرف
طح"أنأيأخيونكتبتفقد5*ءةطحاما!8(8+*!ح،ه*فيكا

ضصتقعالتىح4انأي،أنجمماول"ح*!3"كلمةنقلتبينما،اخنتلت
نباتلهانفسهاالسابقةالقاع!ةاتبمتوقد.العربىجبالحرفعربتالكلعة

علصيايعرتالذيالخباتومو،ط!هل5،*،حطد8+(لوصيماجيونالو!مياجيوس

-يط3مةكأح!آى!هل!9"3!حكبليوما

+ء"ح*لها،*فنباتولذلك،قلويعسبكانفقدلها،*المقعلعأما

*ءور3باليوميمرتماموالنباتمذايكونأنالمحتلومن،قلوماينينفل

(!كلو+!طحاك!،9)ولحه"يء!ىههل:ى53ء!،!د+انهالىيشيرالباحثينبمضأنالا

النباتمذايعرفو،(ناالقردما)قردمامومنفتخقل*!3،**هث8"كلمةأما

.(لهال11حب)الهالنباتومو،"أح،مةءحء3!!+ء*ا!+.ء*باليومعلعيا

ماء1تحريبفيضائعاأصراكانقافالى*حر!تمربأنويبدو
"ه!!لمط*م"ح*3!ولط8"باسمأيضاريسقوربوساوردهالذيفالنباتالنبات

باليومالنباتمذاويعرف،كبيرقنطريونباسمالبيعلارابننقله

باسميدوسديسقورأوردهالذيالنماتأما.لهه!مولءح3+له!آ+ة"ىد
الاخيرالنباتويمرف،عفيرقنطريونباسمنقلفقد*!"(،اهل3+هة*8+،ط!ول

الفصيلةمن+له!شله!"م+ءح"،""ا!!نظير)،ح"3"آ!ر3"+كه،،ءك!ء،"ءحمباساليوم

.(حح*م*؟!!!

حروفياعرب38*داط"الحانافنباتثاءتمسبكاليومنكافت،4أما
نوسى.

الموازيحةالروسانيةالكلصةومى،اللاتينيةعنمتماخودةول8ول+له!ى!6+3الكليةبم*

.سيلانومال(المالابارجزر)مبممورمال**بى
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المترجصونوضعهاالتىالاصسىبعضالىاليومالمتوجونيمودأنالمفيدومن

ضرورةعندالسبيةاللغةالىالاجنبيةالحروفنقلأمسسيوحدواوأنالاوائل

العلبيةوالادةالبيطارابنمفسداتبينماالمقارنةتفيدوقدآالنقل!لك

كلص.ذلكفي)ديسقوريدوس

:البيطاربناعندالديسقوريدوسيةالنباتاتأسماءنيمعاثرح

يدكرماالتىالنباتاتأسصاءمعانيلهئرحيوردامكنهكلماالبيطارابنكان

الافمىس!أرنباتمو،+ح4!ء"اصجررفنما،تعقاريةمفرداتميحيثمن

الافمىبرأسأيحى4،ى+أىىء3ء9بعلصيااليوميمرتماوهو(تمضبيه)

تأويلهان:عنهالبيطارابنفيقولاتط"*ح!!،!خاولءنباتأماالشاثعة

مذاعنكلاولالبيعلارابنويتابع.الماذريونومو،الارضزيمونباليونانية

قائلا:النبات

"..الارضأسدموالماذريونإن:قولهمفيالمفسرينمنكثيرغلطولقد"

بنباتالخاملاءنباتلتربطيفةالح!العلميةالشحقيقاتوقأقي
الجدليثارأنالمفيدومى-!مم"ء*"!ءحءعى+أو!!8"!عهة،ء5

سيعاولا،الجنسمذالتسمية!ء!ط"حكلعةلرفضالخساتيينبينحديثا

كارلوموالقسي!يينأحدوان،الغارنباتعلىالماضيفيبلكانانه
أصلقأقدكان(م1855-1795)ح!3،"ه(ول!"ء+77!حلأحصيير**فرناتعلون

(7!ءح3!!د*30!-؟لأء*لأ،43)يونالمازروموالمربىالمصمعللحمنالماخرنالاسم

الجنس.علىللدلالة

الباحثعينمنغيرهتحقيقعلىالحالاتمنكثبرفيالبيطارابنويعتم!

.ح5!ح،!4ء+ة8!6+ءعطذ*صفيرنيونخاليدونباتالىبالنسبةالحالامي،كمابر!لا

بىأييأخذديقوريدولهسكتابمنالنباتامقبوصفالبيعلارابنيقومأنفبع!

فيها:ذكرالتيوبصخاقشتهالغافقي

،الماميرانموالصفيرالصنفمذاأنوالمفسرينالمترجمينجماعةزعمت"

المسوقوميالدواءمذاوقوة،الكركمانه:الكبيرفي3؟كثرقاذوكذا

الينايجلبوالكركم،بكثيرالموجودينوالماميرا!الكرعقوةمنآتوىالمذكورة

منالبياضويذمبالبعرويحدللجربنافعللقروحمجففدوأءوموالهندمن

،عمانقىالاخترالجلإلفى-ءحى+3ء2ء-ء"!زء8!8يح!ةهعإالنوع!رجد*

.الكسورهمجبرقومشمل،المتمى31مناكه!لموبعللى

.5.آع!ح!3داكا3!قىالنيالهيهللحدمعةورسرالهصولكان**
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حلطواذا،الكركمبقوةضبيهةوقوته.الصينمنيجلبوالماميران،المين

البربروببلادالاندلىببلادتخبتفقدبصنفيهاالعروقوأماالكلفجلابالصسل

والروم،بكثيرالمجلوبينؤالماميرانالكرعسنأفوىومما،أيضماالروموبلاد

."بالاندلىيعرفوكذا،الخعلافيةأينيونخاليدوفباتيهمايسمون

يدوسدبسقوركما!منموفه"الىيشيرال!!دح!5لوقاسنهماتيحققوعخدما

حرفباسمعربهاقدالبعلسيقأنيذكركأ،المختلفةالاسماءبينويطابق
ثم،آسفندوسفندوالرازيأسفندسفنداسحقابنحنينوسماما،أبيض

علمياالنباتمذاويعرف.البيضاءامتداريامي،لوقاسأي،أنهاذكر

الشفوية.الفصيلةسنومو،ط،+،!دك+!،6!هل!يبام!ماليوم

مومصدرهنعسفلاالذيالاندلسىالاسموهوامتداريااسمانويبدو

علىوقعاأفضلانهاذ،طء+!،هك+للجنساليوماعتمادهيكنالذيالاصم

.سمفند*ومو،القديمالفارسىالاسممنالاذن

كفيره،العربيةالاحرفالىينقله3ع5ة*8ةع3ذحالنباتيعرضوعندما

موتأويله!ا:قائلايمتطردلكخه،الكهميرسهميساموباسباسمالمترجصينمن

يىشانعاكانالذيمالاصأعطىقديكونذلكقبلولكنه،بالسصسمالشبيه

كاعا!5(53)حبقاخر*3*حذ("!الانطيقون*"يمسيهلذيامووجلبهنكموووقت

.**بر+لمعلم،عه3،هم5ل!!م!ءإح!؟مل،!ثكدبليومألنوعا0امذيعرفو

يعطيهفلاةحه+ء5ءكه3ء4"ء3!لمةول"كلالصفيري!اسسيسامونباتأما
ورقالهان:ديسقوريدوسعننقلاويقول،صوازياعربيااسماالبيعلارابن

بالسمسمالشبيهتأويلهوأن،ت!8ءكاه؟ءحنوسقورولهيقالالذيالنباتيثبه

أمفير.ا

النظيرالاسمموو)حء!+لوي3"حيح"*حباليومالن!تمذافر!يو

جنوبفياليومتخموالتيالانواعمنومو،(*ء3ء4!"ح5"حء5للاسم

نييمة.بالذاليوميمرفموو،بالمرةيىوجز،الامبلاد

عنللكشفالدراساتمنكثيرالىيحتاجسفرءنقليلةأمثلةالاهذهوما

يفي!.نهكق-اامرانلىالمومه!لعلهطلى*

.ي!ليقورالىصحفتددالاتحطيفيونكلمةانوالطبعاتالشسخب!نىيخايلاحط**

ن!اوى،3آ4"5والاخنر"ة3ء9الاسردوهـوالخربقسناخرىانواعمناك*!**

.ءالقحبقوةقتلوربايقىءوآموفيعافىالملف!وجسنهيسقىكانانهلهيناابنعن**+
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عقارموحيثمئوافمافحسبولفةتراثموحيثمنليمىالهاسةمفوناقه

.جديدةطبيةومركباتباذينوأقر

:البيطاربنامفرداتفيفارسيةتاتنباأسماءفىنماذج

لموسوعةالطبيةالهفرداتمساجعأحدالاريسقوريدوسكتابيكنل
مناستفادوت،البحثا.ذممقدعةفيذلكالاالاشارةتمتكماالبيطارص،ابن

الفارسية.الخباتيةالمصطلحاتومن،الفارسيةالمفرراتمنهاستفادما"ضمن

باشعراضالقيامالمفيدسوجدتأنيالا2سشقلبحثالىيحتاجالمرفموع*مذا
ا،لمربيةالمرسوعيةعلىليل!تلل،الفار!هيةاللغةمىا!ساهماق!شافقطنباتين

و،الازاذدرخت:انالارجرماالنباتانومذان!تلكالتنمالقعصورني

!عطلحهودخل،الفارسيةمنعربنباتلاسمنصوذجموو-أرجوار-1

اشكالاتتوجدولا،الادبونيالناسبينولهئاع،صبحياحصلونعلىلل!لالة

المعورفيالفارسيأسهعلىالنباتمذاحاف!حيثمويتهعلىالتمرتلا
يعرفبينص،درختأرغوانباسمايىانفييمرفومو،آاليوحتىالوسطى

مفرراتلاجاءوقد،القمرريقومرآخرباسمالسوريالساحلجبالفي

التيفاخى:عننقلايأتيماأرجوارعنالبيطارابن

واصلهممربأرجوانالخطابفصلالمسمىكشابهفيالشيفاشىقال،
ذستالحصرةدي!مطاحمرزهرلهفارسببلادشجروموأرغوانبالفارسية

ورداويرردبأعمفهانكثيروشجرهالحرةفييشبههلونكلباسمهالصرب

علممهوفيزمرهيؤكللهرائحةلاالمنظرحسنقلناكماالقايخةالحصةب!ش

رمارافيكونالخساءوتحرتسخيفرخووخشبهالشرابعلىبهويتنقلحلاوة

(جذره)اصلهولحاءشعسماويسحنيسورماللعواجبخطاصايتفونها!كود

منوأخبرني.فيلكىمجرببهويتقيأماؤهويمثربيعلبخالقيءأدويةمن

نأغيرهأيصاوأخبرني.أيضابحميافارقينكثيراالشجرمقامنانبهأثق

ووصفالاسلامالىاللهاعادهالافدلمسبلادمنقرعلبةجبلبكرومكفيرامخها
.!الارجوانفيزكرتهماصفتها!نلي

أحراجفياليوموتورعهـاالشجرةلهدهالجغرالهاالتوريعوعفويتعلابق

3ءح!له!كا،3ءى*غ،33،حالملعى3بالااليومالنوعمذاويمرف،لرطبةثمبهالمنا!لق

القرنية.الفصيلةمن

نأالا،الفارسيةمنعربن!اتلاسمن!وذجينااموو:أزافعدخت-2

زيتون)بانايىفياليوميمرففهوالعربيةمنملاسحأخذاليومانايىفيالهسه

،(تلخشب،صنجدصال،زيتونمثال،بضانهل!ش،تلخزيتوندرخت،تلخ

المربية.الاحرفنصملعلى"!،ءول!2ء4،3ءح4،ءال!لمىأصمهن1حينعلى
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سننستوتقالنباتمذاعىم!فسراتهيالبيعلارابنجممهمافراءةوعند

!لبمةمنمحرفة)الشجرحربالفاركلميةمشاهان:يقولفهو،موسوعيته

احدموالازذاررحتأتفيلهسحونابنقالهسايذكرثم،(السحرحرالىبنداد

كاألاصأضاواةومدهالعبعلاجفييستملقدأنهغيرالوحيمةالسموم
عظيمشجرأنهفيخالدأبيبنأحمدقالهمايدكر3،السصومسائريستممل

فيويكونوخلقتهلرنهفيالرعرورثمريشبهوثعرهالفروعكثيرالف
يذكر3!وخلقتهلونهفيالزعرورفوىيشبهأيفاونواهمخلخلةعناقيد

فيكرئم،قتلأكلاذاانه:قائلاالتبنيشبهالذيحبهانفييهمالهرجوقالهما

الىيمودثم.قتلتوربمامكربةللصعدةرديئةثصرتهأنفيالرأزيقالهصا

وقيءغشيلهعرضثمرتهمنأحدأكلاذاأنهفيخ!ل!أبيبنأحداقوال

سقيمنكعلاجوعلاجهالرأسفيودوارالبصر0علىوغشاوةالنفسفيوصفر
.والبلأذرالفرييون

الشساءلدىيستمولقدورقهأرريىماطرجويهأقوالستابعةالىويمود

بالصسلماؤماوشربر!لبةعصرتاذاأغصانهواطوافشعورمنبهابطول

وبرالانثيينواسترخاءالنساءوعرقالقاتلالسممننفعالمعلبوخوبالعللاء
فيماسةابنقوال1يشمرضثم.المثانةفيالجامدالدمويحلوالعلثالبول

للسددفتاحوالمبرودينللصشايخصالحالاولىفييابسالثالثةفيحارفقاحهأن

ففعوالمضامشرجالاسودالامليجاكلطبخاذاوتشرهشصاالدماعفيالمتولدة

فقط.والربيعالخريفأيامفيويؤخدالسرراويةوالمرةالبلفعيةالحمىمن
:بمجهولاليهمشيراالمجهو؟نالكتابأحدقوليذكرئم

فيهاوينبتالمختفحةالرطبةالقووحمنالرأسفيالتيالرطوباتيخقي،

مرداسنجمنشىءبهاوسحقوفعرهوركهعلراف1عصارةاشخرجتاذاضمس

أياماالرأسبهويلطخقواملهيصيرحشىالورددمنمنشيءم!ها،عمير

أيامئلانةكلبينويدخليقلعولابمضعلىبعفويتركيومكليبد
يبرأحتىخفي!بشىءودئرهاءالدواالرأسىعلىصيرمخهخرجفاذاالحمام

أطراتبماءغسلاالآفاتمنلهوالمانعلهوالمعلولللشعرالمقويةمنومر

ورقعدماذاوبلهالرأسشعربهويحشىوحدهأيضايدقوورقهالخضة

-"الشهدانج

:بر!لاجؤيرةنيللنباتالاقتصالهيالاست!مالعنلمعان

متمددةمقتطفاتتلاحظالبيطارابنلمفرراتالموسوعيالفنىخلالصن

وكتاهـ.مجلدلاتهأكثرففالذيالدينوريحنيغةلابيالنباتكتابمن

النباتمقممارفيامميةالتاريخيةعجا،رملاأكثرمنمذاالدينوريحنيفةأبي

وممرفةوتحقيقهامفرراتهجمعواعادة،العربلجزيرةوالطبىالاقتعادي
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.العربيرةلبنالمشجدرةالمصاررقعلويىفيكبيرةأمميةلهاصتكونخصائصها

منمنظورلابنالعربولانسيدهلابنوالمخصصالبيطارأبنومفردات

القيتانىوسبئمستقلبحثالىيحتاجالمرضوعوهذا.لذلكالمراجعأمم

المفي!منوجدتأنيالا،(1979)الفيعلمجلةفيصلخصهنثربحثاعنه

ياتي-كاميومذه،البيعلارابنموسوعيةعلىللتاكيدنباتاتأربعةاسشراص

حنيفةأبيعننقلاالبيعلارابنيذكرقرممفردةفي:القرمشجوة-ا

ياتي:سا

ثجريشبهالبحرماءجوففيعصانبحرأخوارفيننبتشجسةمي،
ورقمثلوورفأبيضأيضماوخبهقشرهوبياضسوقهءظطفيالدلب

والبقرالابلمرعىوموالضومرانر!ثمثلثرولهلهشو!ولااللوز

الىالسفنيحطبهويحولةبل!رلاوأطرألههورقهتأكلحتىاليهتخوض
كلهللئهجرعدوالمحروماءومنفعتهرانحتلطيببهفيستوقدوالقرىالمدن

."لاوالكفالقرمالا

ع!!3!"!،"ولءح،ىول-بالاسماليومعلمياالقرمشجرةوتعرف

حنيفة:أبىعنفقلا:أراك-!

الماشيةرعتهماوأطيصالشجرمنوفروعهباصلهأصشيكماافضلمو،

حباأعظموموالبريرمنهعناقي!فيوئىهئائكةفروعذوومرلبنرائحة

منأكبرلثعر11أعنىوموصلبةصدورةصمفيرةعجةولهعنقوداعمضر1و

لهوليمىبىةالكقحبفرقوالكباث.أكبرهالكفيلأوعنقودهبقليلالحصعى

حروفهوفيهويحلويحمرئمأخضريبدووكلاماامفينيلأوعيقودهعجم
وفباتالمخبياعكاويباع،حرافةبهـضوفيهحلاوةفيزبيسودثم

.،امتفرققليلومثوكهقليلوذلكالجبلفيينبتوربما،يةالاروببعلون

فمنالاراكي!ر!لاأطباءمنصبقهمنذكرهماالبيعلارابنيذكرئم

:قالرضوانابن

."العلبيعةيسمكوالمعدةيقويحبهء

المثانة.ونقىاليولادر!لبيخهثرباذاانهجلجلابنوعن

توج!ومي3*!"!!ء3ء33"حةبامساليومعلصياالارأكثجرةوتمرف

ويطلبموريتانياوبينالمتحدةالاماراتدولةبينماالمتدالجغرافيالخطعبس

سهلفيالحالمىكا،المهولفييوجدأنهالا،الاوديةفيغا،لباالاراد
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الجبالفا.يرتفعتبل،خلفارلجبلالشاليةالسفوحوفي،عصانفيعمحار

ملتيالنباتاتمنومو،البحرسطحفوقم1500الىالثمالىاليعنفي

.الرمالاتثبيتفياسشممالهايكن

حنيفة:أبىعنفقلايقول:أسل-3

ويخرجالكولانومر،الحعرمنهيشخذالذيالسمارموالاسلان"

خشبولاثبلهاوليسمحددةأعرالههاأنالاورقلهاليسدقاقاقضبانا

يخبتيكادولاغرابيلبالمراقمنهفيتحنبالمياجينويدقالحعرمنهويتخذ

."ماءمنقرباوماءمرضعفيالا

-ر؟ح+كث!ل5!3!6،ح!هل33ءبالاساليومعلمياالنوعمذاويمرف

كثيربس!لاآرضفيالآسأنالىحنيفةأبىالهنمارةان:الآس-4

انهالا،فادرالآنبالعسجزيرةجبالفيالآس1لانللتساؤليدعو)مرلهو

الماضىقييرجدكانفهل،والعراقالشامفيةبل!رلا!ثبهالجبالفيكثيرايوجد

؟...الجنرافيوجودهانكشثمالعربجزيرةجبالبمضفي

الصربيةالنسخةجمعاعادةيمكنلهمنهاالبيطارابىمفرداتمامةميلكم

،جالينوسكتابالىبالسمةوكذا،ديسقوريدوسلكتابلسيةالاتسترجمتها

وسفردات،الديخوريذكرماالتىالصربيةالنباتاتمنكثيرجصعيمكنومنها

نأيعكئومنها،مهل،ا!عأأصمولففتالذينالافدلسيينالباحشينمنكثير

الحركةيفنيأنمنيمكنمما،وغيرماالاندلىفباتاتمنكثيرتسصياتتعرف

..اليومالخباتلاسصاءالتمريبية

الحافرةانل!يجالفي.ا.لتوصبحالبيطارالنمفرداتأيضامامةميلكم

التىالنسمةفيوالامانةا،وسوعيةودرحةالعليةى!معنوالعالميةالعربية

..الد!بالمحققوناليهاوعل

الطى،النباتىالتراثاحياءفيالميعلارابنمفرىاتأخيرامامةهيلكم

...المتج!دةالمعرفةقوءعلىالنباتيةللاعابجديدةالهشمالاتتعلويررفي

المباتيةالميعلارابنمفرداتلاحياءالمستقبلفيساقععلينتظ!فانمم

العربية،باللعةثانيةلحيهايربطلمماوربطتمرؤهاالنىبالرسوموتزيينها

اليومنمرفهاولاالاجدادعرفهالنباتاتالعربيةالاعساءمنالداشواحياء

عربية.غيربأسماءالا
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العلميالوعينثرفيوأثرماضارياالترجمةأهمية

والابمكارالابداعنعوالاولىالغطوةيعدالني

السويسيد!عملدكتورا

تونى-التونيسةالجاسمة

تطورفىلكووازىمذملاسريماتواافى5ناعرفيوالتقنياتالعلومنمت

..انقطاعغيرمنمتجددةةد!متمالمفاميموقواردتللمجتعماتثرري

التقنياتوأصحابايملمرجالتكوينمستأساسيةتميراتونشأت

علىللحصول-ومضموناشكلا-متنوعةمصاعبوواجهتهمذاتياماسا
عنها.وللتمبيروالآلياتالخبرات

يمدفلمالنتانجوتراكتالمصارفوتداخلتالاحتصاص!روعوتشصبت

التمددالمشمىالتكوينبوسا!لةالا،بهاالالماموالتقنيالمالممتنآولفي/

.الوجهات

تجاورتهقديكونحتىفيهالتكورنمأنمااختصاصمااليومنحدوقلما

ممارفهيىاجعانعلى-غرقايفرقكيلا-دوماالاخصانيويرغم،الاحداث

فيه.المثنية

التقنيوالخبيرالعلمرجلعلىثاتالمسخح!وتزايدالاكتشافقسارعوفرض

اتطلاقا،لهالمجاورةوالاختصاصاتالذاتىاختصاصهامارةمعارفهاتشولان

الصناعيةوالمهارة،ءوالكيبياءواليقالريافياتيىمتينة!!لوماتمن

التقنىوالخلقالانتاجوبعلراثقالاعاليتنظيموالالمام،مقوماتهاسختلف
..الصامةالثقافةامواردمنالافطلاع،

بالانتثارمرتيط،التقنيوالمكوينالعلعيللبحثتصورفبانهبل

استخ!،مأعنى(التقاصلميالاثراءأوبالاخصاب)عنهيعبرأنيمكئالتممم،

النظردونمنالتقنىالمهندسأوالباحثتمدأنشأنهامنتعليميةمخامج

الملميةالاحتعاعماتسانرمنالمعلوماتواعبأ؟آلضيقاختصاصهماالى

لتطبيقات11وفيبحثهماتجاربفيالخاحعالكاملالاسهاممنيشمكن!كي،الاساسية

المهخية.
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للترجصةالحتمىسنوصار،الوجوهد!شالدولىالتقخيالتكانىوأصبح

ومنأخرىالاامةمىالتقتياتونقلالممارفلابلاغأساسيةبمهمةتقومأن

سائر!مالاخةصاصأربابمداديالمهصةه!هوتتمتل،آخرالىلهثب

التىا،صكلاتتفهممنتمكنهموفيةلمانيةبأداةالميادينمختلفومنالبلدان

ووجوهاللبمسمواطى،المستطاعتر،يشجنبواحشىتفهمأجودبالهمتشغل

المنحتممنوعار،والشنافرالخلافواالتفا!مسوءمبعثميالتى،الالهئشباه

يمكنماوأضمنالدقةالىيمكنماأقرباللاررمتفدةمصاجمتوضعات

.المفعودالمشىلاداء

ال!لصىالاعلامحقليرئيهمهةأداة(الاصطلاحية)والترجمةادرتلوح

.الخبراتنقلل!حودالتقنى؟

الممادسن،كلقىالاعلامأناذالاسماسى5الاداةمذهأنالواقحومن

باعتبيومتقبلمشعبينالاتصالالىثحتاجوغيرماوالتقنيةمخهاالعلصية

الع!!الحقلوفي،،للابلاعألفةيتفمنالاتعالمذاوان،&ومتلقللخبر

مي:اللغةمذهتكون!قوالتقنى

.ما!رالالغه-

البيانية.والخطوطالمنحنياتلغةآو-

.الكلاملفةأو-

!التفاهثكون؟ى-الواجب!نيكونالاخيرتينالومميلتينيخصوفيما

ويتا!..فيهلبسلادقيقاتح!يداالابلاعلغةعماصرتحددأن-حقيف!

لضبطبئلغتهاتهصفأنالضرورينم"داوالتقنياتالملومفيأوثققأكيداذلك

والتوافق.بالتناسقيشسمأرالحتىومن...والدقة

انتعلمالجمهورمتماولفياللغةمذهتكونأنينبفىالفافةتمموكى

البلبلةقننشراذ..مم!اختصاصلىاخل،بذاتهافئةءلىس!هـصرةؤعبر

ا،ضاميميالمتمثلالامورأصاسويححبالرمريةوتطغى-البلاءوفيها-

.المتوخ!ةا،لرطانةمدلولاتويذاتها

الترنفيبالخربالاصلباءأولئكمضأنالعصرمذايالعالمظرويصير

أشنعوصورم!لهمخريتواسلموليارعليهمصصالذينلليلادعهثرالسابع

عباراتتحتجهلهمععليميخفوشكانواحيث،الهنليةرواياتهفيتصوير
..لاتينيةوممهمات
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أساسياحضارياأثراالاعهمطلاحاتولعلمللشرجةانسبقمماانناتضح

وزنهلهم!ينالاصعللاحاتفعالم.الادرادويتمالبلاغينفذحتىالاعلامفي

يعلابأنيفترضالتىالحصالبممظميتحلىأنعليهويكون،أليدانمذافي

كاوسععامةوثقافة،المستمملةاللغاتحقللالعصقةممرفةأعنى،المتر-بها
جامعةوحافعلة،سليماوذوقا،ناقداثاقباؤفكرا،الثقافةتكونأني!كنما

عند،يخلقأوالوفياللائقاللفن!يتحسسالدارسيجمللضوياواحساسا

ا!الجاحدعشانابويقول...الخلقةالسشةالمسمحدثةاإفردة،الحاجة

وزنفيالترجمةنفسفيبيانهيكونأنمنللترجمانبدولا":المعنىمذا

والمخقولعنهاالمنقولباللغةالناسأعلميكونانوينبةىالمعسفةنفسفيعلمه

.(1)"وغايةسواءفيهعايكونحتىاليها

موو،الابلاغمهمةعنأميةيقللافانوجهللترجةويلوح

بصلة،الكياناثباتىلا.ت!يوالجماعاتكرامهيممس،نفساني
الىأ،شيران!بفلا..الحياةروحفيهاويبعث،الا!ةشاراللغة

ألاالتقنيةألاصعللاحيةعلىيفرضالاحتراممنجميعااللفات

الاختصاصأملمنالمفهومةالمشهمطاو.لة(البابلية)بعثابةمغلقة
عبقريتها.توافقن17واللفاتروحتسايىانينبفي

التيالتوصياتبمضخلالمنا،لرصفبهذاالامتمامويلوح

المفرراتبني)و(المعاجمبهيىالتنعميئ)حشميةتؤكدالتيالمتحدة

.(ألاص!للاحاتبينالتوفيق)و

أخلاقيوجه

عنوبافع

توجبهمان

رمزيةتكون

بل،فحسب

لا3امتهات

(الموحدةت

الىبالخسبةنه1الا،كافةالشموببهتمشرعامأمرمناالميهأمنرناوسا

يتراوحصشلافرنساوفي..حشميةوأوكدمعاالاوضحبيةالعسالشموب
البلادالىبا،لنكمبةواما،%80و60بينالخارجمنا،لراردةالاعلاسياتحجم

.%001يعارلفيكاد،الراهنالوقتفي،العربية

الملومفيالاعلامىالاستمصارومذاالعلاميالزحفتالتبعمايخفىولا

وعلسوالتقنيةالململفةا!شمار،عخهخعلورةيقللاراع!تسامنالتقنياتفى
فيالترجةمصية1تتضحأيغاالبابمذاوفي.القوسيةالروحوخنقالذاتية

الاخصانيين.اعانة

الاعجمية.للصصطلحاتالعربيةالمقابلاتعنالكشفاعلىيمساعدتهماما

بها.وامدادهم،بالمعنىتفىجديدةمفرداتباستنباطواما

"84-83صم1931هـ/13ـه.القامرة.تل،الجاحضدارب:السشدوديىحسى-ا
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وانالمصطلحاتزحفتواجهانعليهايكوناذجية،تالترجصةمسؤوليةوتكون

يعكنمعاالمربيةصيانةعلىتسهرأنأي،سنهااستعجمماوجهنيالبابتوعمد

تحملتماوحسبناالعربيةوحسص،العلملغةفي(اللسانيبا؟لضلوث)يسىأن

ال!مبع(بالقراءات)تلقىمقالاتمنا.لملصيةتاو!نلامنالكثيرفيوتحملنا

عايز()من،المحليةاللهجاتمنعباراتلهيئاضيئاباخلهاثم،با،لمربيةتبد)

.(كررساوف)الغرببلفاتوتختموغيرمعا(بردو)ر

للتقنيةسقهلكةتكوررلخلاالصاعدةالاجيالتهيشةنراجهاذم!اوالمهم

نخىألا،ةيجول،ونكشلاللثورةمواصلةلهامنتجةتكونكىبلفحسبالمعاعرة
بالافسانالامتماميصثلأندوماينبغى)وأقالمقصودذاتهموالانسانان

علماشسيأنوعلينا،(2)(جععاءالتقنيةللجهودالاءلالشغل،بمصيره

يتملمفهكذا،جديدةانسانيةقيمنحوالشقنيةالثورةتوجيهعلىقادرينوقعليعا

تفضيأنرونومنلسلطانهايخنعاندونالآلةبعصاحبةيصيشكيفالافسان
..الاغترابحدالىبهاعلاقتهبه

نأيجدرقدفاتوأمميتهاوالاصمعللاحالترجعةموضوعالىعدناماواذا

مفهومكلبينتناظريتقابلبخلقعملهماينيصرأنالامكانفيأنهالىيشار

مدخراتأوقوأميىأومماجمفيتجععلل!فرداتقواكأويوضعمسللحوكل

تج!التيالبلاغاتبينوالتأليفللترثيقبسرعةواستفلالهااليهااللجوءيقع

والتقنية.لصلم2اميدانيفييوميا

نا):ذلكفيوقلنا(3)سابقعملفيعينهللعئمكلت!رضناكخاوت

العناصرعنوتتخلىوشتجددتتحولومى،المجتمعتطورغرارعلىتتطوراللفة

الرأمنةبحالتهامىجديدةمقتنياتوتثريها،وضربالدمرعليهاأكلالتي

حياتهامنمختلفةفنراتفياللفةعلىلألزامافصار)ةقلناأنالى(00اليق

المفاميممنعددعنتمبركيعلريقالهاتختاروأنجديدعالمغمارتخوضأن

ممينوفحفيوتبلورتوامتترتاللفةوقغتماواذا،ازديادفيفتىءما

قحيى-كى-للخةبدولا!خخقابالموتعليهاوقعىالخدرداخلها!تجمدت

مثلهامستصاتجددااللفةتجددومعلامر).وأضفنا(ابرضعلاعبلاتمجدد،ن

الحيواناتأجن!سمنجنىبهايمرالتيالتشريعيةأوالوفلائغيةالشحولاتكثل

الماضي،علىالشامدبمثابةموأثرأعضائهامنتضاءللمادائعايبقىففيها

باتامجراهجرهيكونفلمالعباراتمنخ!شوماالمفرداتسنوالمهجور

ركدتالتياللفةمفرداتأننلاح!ماوكثبرا-نهائيةشيخوخةشيخوختهولا

ايسشتابن.ت!لأعىمأنرركلاممن-2

بية(العسفيالريافياتلنة)(الفرنيةماللغة)للدكوراه61لتنا.رسالي-3
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الطفوالىثانيةتمود،حيريةولالهاحراكلا،عهـيق!همباتفيطويلاوخصدت

..(جديددمثرايينهافيجرى،*قد

المتمثلةالظامرةمذهموليسالاممأنالىالنظرنلفتأنهنابناويجدر

مرمىفسح1أم!موبل،تمريحبهااولمجحذافيرماالاعجميةالمصعللحاتنقلفي

واصعلباغل!بلادالاجنبيةالتقخياتواالملومباحتلاليرتبطعاقبةوأخطر

الاقتصاديةللهميطرةالبلادوحفوعالمستوردةبالنظراتالمربيالعقل
الخارجية.

بعثعلىالمملانينيقتضىعربيةوتقنيةعربيعلمبحثفيفالسعي

..عربيتقخيعلمىاعلام

الملومااناءفيوأمميشهاالترجمةمشكلةحولمتفرقةنظراتمذه

العربية.بالبلادوالتقنيات

على،تاريخهاعبرصتينالترجةبتجربةمرتقدالبلادمذهأنكل

الىفارسوحكعةوالهنداليونانعلومنقلت!حالاولجمنماكس!اتجامين

.للهجرةوالرأبعالثالثالقرنينيى!مياولاالعربية

الحكمةنقلتمنها،ا،ضطلقميذاتهاالمربيةكانتحينوالشاني

.لليلادعشرالشانيالقرنمنذ،العربيالمالماتجاهفيوالتقنياتوالملوم

مبثالاولىكانتاذ،نشائجمنالتجربتينلهاتينكانمايعلموكل
عامة.بعفةوالحضاريالملصىالحقلفي(العربيةةبالمعجن)بعضهمأسعاهما

فيتستفلثمارمارالتماالتيالاوربيةالنهضةبفجرفأذنتالثانيةواما

.الاكتشافاتوجليلالا!شنباعلاتعظيممنعنهاتولدماكلالحاضرالوقت

بأهممذكرينالمرحلتينكلتاعنمختعرةبلمحةياتيفيعانكشفيونحن

فيهصا:انجازماتمالتيالاعمال

الاولى:المرحلة-ا

اليونانيةمنوالفلسفيةوالعلهـيةالريافيةللآئارالنقلعمليةمثرعت

حيث،المامونعرلاأكلهاوآتتوازدمرت!المنصورجعفرآبيخلافةفي

بسميهتشبيها،الحكمةبيت،العلمىللبحثمركزاببندادالمأمونأنشا

شنمانهمنماويكلومراصدبعخابرواحا!لهثريةبكتبةوجهقهبالا!همكندرية

العل!ى.الانتاجيثجعوأنميسراالبحثيجملان
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الاطباءأخبارفيالانباءعيونوكتابالنديحملابنالفهرستكتابولفي!فا

وعنكافةالاختصاعاتفيالنقلةعنجدامفيدةتاد!شرابأصيب!ةأبيلابن

الممقولة.ائكتب

راسعلىالمأسونأرسلهوقد،مطربنالحجاج:النقلةاأثهرفمن
للغرضالرومبلادأيناودخل،القديصةالكتب!للبفينطةبيشالىبشة
ثاكربنموسىبنووالسئوأحعدومحد،4ماسوثبنيرحنامنمجاعةعيخه

وأحنروا،الرغانبفيهاوبذلالفيمةالعلومعللبفيتنامىمئومم
وكانالعبادياسحقبنوحنين،السههيبالبذلوالاماكنالاعمقاعمنالنقلة

وابنه،والمربيةوالسريانيةاليونانيةاللخةبافعيحاالطبصناعةفيفاضملا

باصيل،بناصطفنو،الحصعىناعصةوابن،البملبكىلوقابنوقسعلا،اسحاق

كثير.3وغير،قرةبنوثابتعديبنيحيىو

حرالى،الفهرمتارثاداتبحسب،فعددماالمخقولةالكتبعنواما

يأتى:كماتتفرعالاربعما"ثة

.114جالفلسفةكتب

.123:الريانيات

.149:لطب21

الىمصنفاتهمنقلتالقينوالمنطقيينوالطبيميينالفلاسفةأمموأما

ة(4)فهمبية

.(.مق322-384)أرلهمعلاعلاليمى-20

.(.مق347-4آ9)أفلاعلون-19

.(.مب485-412)بىقلس-51

.(م340-232!فرفوريوس-8

.(م125ت)فلوعلرخس-5

.(.مق040-468)س!راط-1

والارثماطيقيين.وا!ضدسينالشعاليمأصحابرأ!

.(*الثابرىالقرن)بطليموسى-21

.كأ!المنقولةالفعدديملالمصفاصقملالموضوعالصدد
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.(.مقام2-287)أرشبدلى-11

.(.مق283-306)أوقليدس-11

.(م548-640)الملطىطاليمى-9

.(.ءقالثالتنس!لالههاية)نيوسأبلو-6

.(مالثانىالف*ن)أيرن-،

.(مبعالرانالض)ثاون-4

.(مالاولالقررنهاية)منيلاوس-4

.(م.قنىالثاالقرن)أيىخس-2

المتعلببين:ومن

.(م201-131)جالينوس-،3

روفس.-43

.(.مق460ولد)بقرأط-10

الاجانيطي.فولس-2

وااليونافيةعنفقلوماالتيالامهاتأنفصىاذنالعر!علماءجمعلأ

البسيط،الملشرحعلىأووحدهالنقلعلىعملهميقعروافلم،الهندمنجلبوما
وا.لفلكالريافياتفيالصحيحةالطميةالمفاميممنأقتبسوامااقتبكوااممبل

علمايهالنقالناقدبحليةوتحلواالحزمموتفعنهاووقفوا،ذلكوغيروالعلب

الخلل(واالتقصيرمنعلمهمحعىولاالزللمنالملماءاللهعصمما)انهسنهم

قيعلبعهمعالمسترسل،الاقدمينكشبفيالنافلراهوليسالصعلاب)وان

يفهصهنجي!اوالمتوقف،فيهملظنهالمتهلموابحقطاببل،بهمالظنحسن

فيالمخصوص،انممانموالذيالقائلقوللا،مانوالبسالحجةالمتبع،عنهم

.(والنقصانالخللبضرو!حبلته

كلعارضينمدققادرساودرسوماالمنقولةالكتبعلىالعربعلماءب4فآ
زلكمنوافطلقواوالارعادالتجاربمعددين،والنظرلق!لامحكعلىصأي

:(5)علبيبهموقال،ألتجريبيةالعلربقةأهسسفأرسواوالابداعالخلقمرح!ةنحو

ايشامدةالاسوريوالاعنارالالادة)كتا!صاحب؟اريالبن!اللعليفعبدمو-ر

.(1معربارضالمماينةوالحواد:

الادسا.حؤترألمجحات-آ25-
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يحباضهـفيهماوالتحفف!التحريمنال!لياالدرجةفيكانوانج!ليخوسان)

باسنقراء)البحثفيالعربعلاءوابتدأ(منهق!صأالسىفان،ويحكيه

باستقراءوالتقع!وائياتالجنخراصوتعييقأحوالياوتصفحالموجودات
ارققوادثتم،ألاحساسىكيفيةمن،يشتبهلاوظامرآيتغيرلامطردموما

فيوالتحفن!المقدماتانشقادمعوالترتبالقدريجعلىوالمقاييسالبحث

الميللاالعقطبونهوينتفيينىونهماسانريوتحروا)(6)النتاذج

.(الآراءمع

يأوالنظرالمئ!مامدةعلىالمعتمدالتجريبيالملصيالمنهاجمذاازدمر

معالفأقيصتالاسلاميةالبل!انكاملفيالعقلبه!أيةالمحسوسمنالمنطلق

بديما،قفماالرياضياتوتفمتالفلكمجالوانفسحالتجريبيالملم

ودخلوا،العلومفيمرموقةسكانةلل!ربيةجعلواألاسلاآأتمنأعلامواشتهر

الكلياتبواباتعلىبمضهمأمساءبعدفيمافسجلتالواسعبابهمنالتاريخ
العفكليةأمئال،العلياالثقافيةالممامدجدرانوعلىج!رانهاعلىأوبأوربة

أبفا.بهاالاكتشافاتوقعرنفيافجوساهومكتبةيمىسار

الصابييجالقعماحبالبت!نيمنهماللخصسصعلينذكرالاعلامسات

هـ/440ت)لأثبتر"تقن!حالرثوأبا،المصرياتعلممنثىءالهيثمبنوالحسن
والآثارالجوامرممرفةفيالجماهروكتابالمسموديالقانونعاحب(م1048

هـ/236ت)الخوارزميمحمداللهعبدوأبا،الخاليةالقرونعنالباقية
هـ/428ت)مهميناابنالرئيسوالشيخوالمقابلةالجبركتابعماحب(م850

بكلياتالتدريسفيالمعتصدموال!فيالقانرنكتابهوكان(م1037
والطبيعياتالمنطقفيالشفاءكتابولهءفصرالسابعالقرنحتىأوربة

صاب(م932هـ/311ت)ا-لرازيزكريابنمحم!بكروأباوالالهيات
هـ/148ت)حيانبنجابرومنهم،المنصوريوكتابالطبفيالحاويكتاب
هـ/599ت)رشدبنالوليدوأبو،الكيمياءفيالرسا"لصهماحب(م813
هـ/457ت)الادري!سيوالشريف،التهافتتهافتعاحب(م1198
المالمخربعلةفيهمثرحا.لذيالآفاقاختراقالمشتاقنزمةكشابواله(م1066

..الخ..عجيبةةق،دبيتعفرسعانفسهمورمسهاالتي

مىفكانتالن!لبيةالعسفيهاعرفتالتيأفانيةاالمرحلةوأما-2

القررممذبدءافازدمرتوالتقنياتللعلومالمستوردةالغربولغاتالمورد

بأهالىالمسلموناختلطوت،عشرالثانيالقرنوبدايةللميلادعشرالحادي

رقيهموبهر،أيطالياوجنو!وصقليةلمحاسمانيامميماولا،المفتوحةالبلدان

.(ما.آ9هـ/422!)الهعمبنللحهمنالتاتلركتابمعدسهلهن-6
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يفا1لهؤلاءنمارالفربأملمنام!يلعاعللعمنعلومهموازرمارالحنهماري

تهم.عثنوبخييهمنوبينقوينفوذ

اختلافاعنهاتختلففهىبسابقتهاشبيهةكانتوانالمرحلةمذهأنعلى

جسيمة.نرارقبيخهمايوجدراصاسيا

بلارمنالمخعلوطاتوجعواالعلومنقلواالاولىالمرحلةفيبالمسأنونلك

ناحتى،النسيانغباروغشامادارسوماوق!أملهاعنهااعرضرقدالروم

نالمهادنتهالمربامراءطلباتبينوجدحينعجباألمجدىنطةلبينامبراعلوىا

العلمية.المخطو!لاتمنبعددوجدمم

حساضهمنسكرعكانقعد،العرييالملمعلىلههافصأذ،الشربواما

كافة،ونر؟احيهصمالكهفيالعباقىةوتمدرتانوارهوازدمرتسيكتفقوقد

البداية-افي-وجدواقلمالهرديةمجهوداتسانطلقالفر!الىالنقلانكأ

،ةل!لسلامذهأن،نبلذلكخلافابل،ةيس!رلاالسلطمنوعونامساتة

وجو!منيوأثارتالنقلةوجوهفيعثرةحجروقفتقدرسنيةاوكانتسياسية

.المذابويلاتعليهـموصبتالمراقيل

علىبعلليطلةريندوالاصاقفةكبيرعلعشرالمانيالقرنمنتصفوفي

وكلفه،الامثبيلييحيىمر،المسيحيةاعتنقيهوديالىفممدالترجمةتشجيع

لريافهميات1امن.العربيةالفبنقل،جنديسلفىدومنجو،الهـنامسةكبيربعمية

الغلمفة.7ووالتخجيموالفلك

وقد(م1187ت)الكريمونىجيراردالمترجمينعقدواسطةوكان

التعريف()كتاببينهاومن،حسنةترجمةعربيامؤالفاسبعينمناكثرقرص

وترجصةللراري(المنصوري)و!سينالابن(القانون)والزمراويالقاعمملأبي
منوعددالاكرلتيودوسلكتابلوقابنقسطاوفقلالوفاءلابىالمجسطي

أيضا:نذكراللاتينيةألىالنقلة)ممومن.)الاختصاصاتشضفيالمصنفات

الانعلاكي،واسعليفن(للميلادعشرالثالثالقرنصن)سكوتووميخائيلمركوس

يروجيرر(0125-1941)المارسةالمعمليبيةالحربزمن،الاصلالبيني
ألاولالخصفسن)صضكتلاوجودي(عثرالثالثالقرنعن)صابيونتا

والفراد(عشرالثالثالقرنمن)الالمانيومرمن(عرالثانيا،لقرنمن

بنوابىاميم(عهـثرالئالثالقرنمنالارلالثلثمن)الانكليقيسريشالري

الفرتسيدييارسىوجاد(برومةوتوفي1097سنةب!لليطلةولد)عزرا

.ونكثنمموغير(0381-5841)

الآتية:المعنفاتاللاقيخيةالىالمنقولةالعربيةالكتب31ومن
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:الرجالابيابن

م1294سنةالحكيملالنخمسموشيابنيهودانقل،البارعكتاب-

السرقسطى:باجةابن

الالمانى.موماننقلهارسمالة-

رشد:بنا

.أرشجودفقله،الكليات-

.الباعوسياسادرنقل،التر!اقكتاب-

الالمانى.مرماننقله،لارسعلوالاخلاقكتابعلىالاوسطالرح-

سينا:ابن

نتا.صابيوديوجيرارديونيالكرجيراردتقله،القانون-

الهـاغوسترجمتهاوأصلحارمنجودترجمة،الطبنيالارجوزة-

.(م1،

لفى.جتديساتقل،الطبيعيات-

نى.يموالكرجيراردنقل،الجويةالاحداث-

الاشبيلي.يحيىنقل،النفىكتاب-

.سريثالديالقرادفقل،المعادنكتاب-

ألهلح:بنجابر

.ىنو!يركلاجيراردنقل،المجسعلىاصلاح-

معشر:أبو

سنكتلا.موجونقل،يةالجووالاالاصتكهخات-

:سليمانبناسعاق

الافريقي.وقسعلخعلينالكريمونىجيراردنقلالبولكتاب-

ية.لاىواويةلاغذا-

.لرسوموادوه!حلاكناب-
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البتروجي:

صكوتو.ميخانيلنقل،يةالسصاوالحركةءتكتاب-

:ثرةبنثابت

الكريموني.جبراردنقل،القعلاعالشكلفيالقول-

:الرازي

فى.ومي!كلاجيراردفقلالا!صراركتاب-

نى.يموالكرجيراردنقلوالحصبةالبريكتاب-

.فرجبنسليمنقل،ألحاوي-

:الزمراوي

يمونى.الكسجيراردنقل،التصريفكشابمناحيالجسالقكمم-

الطوسي:الديننصير

واخرىم1594سنةبرومةنشرتأولىترجصة،اقليما،سأصولتحريى-

.كلافيرسكريستيانبقلمم1596لههمنةلونيا

تلكفكانت،الاسلاميةالحضمارةومنالمربىالصلممناذنالغربغخ

النهضةصبعفانبنجبالغرباململومزتاففحمنهاا/لتيالاولىالشرارة
الاوروبية.

الحاضرالزمنالىسثرألا،ضالعسمذاخ!تصةعند،ألامكانفيوليى

،اه!يمجبل-الاسلاميةالبل!انم!ظماكتسحتالهشماريةمرحلةمنبهمروما

ا(لقناطيرناقلاالتراثيةالمعالم31علىالمحتلفاسشحوذ-بالفعلوانبالقوةان

متاحفه،الىالغنيةوالشرواتالغربمكتباتالىالثينةالمخعلوطاتمنالمقخطرة

القرونفيالنقلملعلياتامتدادمي،العربىللتراثجديدةدراساتوافطلقت

الرسعلى.

المعرفة1ننقرأنمنلنالامناصكاالانشهاءو!ئمكعلىونحن،والآن

العوبأمجهفيمفتوحوباب،عامبشريمشروعالحنماريوالععلوالعلم
علىالثريةالاجظسومنجصيماالاقواممنالايديالمعرفةوتتدإول،كلها

ن!وليى،ال!ألاوالبحثبالسعيالاأخرىعلىلامةفضلول!،اختلافها .الاقواممن05ازاءعرورمركبأونقمىمركبمالقوميكونأراللياقة
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للحغارةالمتمطشللتقنياتالطالبسوقففي-اليوم-بر!لاكانماوافيا

البشرية،علىأيادمن-الماضىفي-لهمكانفكم،الحديثةوالملومالععرية

يومكليكثمفان،المتواعملانوالشخقيبالبحثزالوما،تنكرانالعقوقمن

أليومجصةالتسشانومنغبارصنتكدسوماالاستارمنعليهـاتىاكمعما
.اخرىمرةالحلمةودخرلبالركباللحاقللعر!تيصرار-بالاسىكما-

تملقتولنن،المىفاننحومسرعةالاسلامية3الااليومتوجهتولتن

البشرية،سبيلنيالجماءيوالحضاريالعلميالعملفيالفعليةبالمشاركةمشها

ليكعى،لهاواجبحقالاقاكفما،منيوالقالماديمستوأمامنالرفعنصد

،نحوهلهميرمايعرقلأنيحاولأنأوعليها،بهيبخلن1أو،اياهيحرمهاانلاحد

المطلوبالمقابليجعلأناوبكسامتهايصسأنمنمانهمنباأحديبيعهاأنولا

.ا.لبشريوالتماض!الترأفقيفرفهماكثر1

..

..
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وتراثناالترجمة

شعادةكعالالصيدلي

العلومتاريخفيالعلياالدراساتدبلوم

الصنسسنالمماصرةآرةالحضولا،التاريخفيالم!روفةالحضاراتتنشألم

تاريخقيبأتأنهاويب!و،وتطورمانشوئهالهاش!دةعواملفالحضارات

المجتعاتبشلكدفعالزراعيفالاستقرار.ا،لرراعيةالمجتاتكلالانسافية

دلكاصتدعىكما،تربتهمفلاحةعلىالناستساعدالتيالادواتاختساعاى

كعاوغيرماالزراعيةالسلاتلكالناسفيهاتبادلتجاريةعلاقاتصشوء

المدرمذهوفي.المدنونشاتوالمصشقداتوالافكارالخبراتفيهاتبادلوا

الرراعةأعالفيخدساتهمعنيتغنىأررالمجتمعيستطيعأناسوجودمنلاب

ذلك.وغيروالفلسفيوالفنيوالادبىالملمىالاتاجالىفانعرفوا،والتجارة

بالتربيةنسصيهأنيمكنفيماثكنالحغارةرإ!صتفيماأممأنالا

النقلومذا،آحرالىجيلمنوالمعار!الحضارةعخاصربخقلنلكيكون"

المعلمأوالدينبرجلوينتهىاولادماالىالوالدينمنالعائلةنعلاقفيأ!.ب

ومعلوماتأفكارهلتدوينالكتابةايجادالانساناستعلاععندماسيصا،لا

بينيختقلبل،الواحدالمجتمعأجيالعلىا!لنقلمذايقتعرولا.وانجازاته

منهاالمتجاورةسسيماولاالمبنصعاتتلكبيفالصلاتالمختلفةالانانيةالمجتعات

المتاجرةعلىواماالتحاربعلىواماالتحالف-كلىاماوتقومناخمطةتبقى

الىقوممى،بآخرأوبوجه،تنت!لفالحفارة.ذلكيضبهصاعلىواما

المستمر.التطورطريقوتس!هـفيفتتفاعلآخرين

الطبيعة،قسوةصنيقيهكهفايشيأنالاولالانساناله!تطاعام!نعو

ناطحاتء!نبالىبالبثريةأدىالذيالاولالمنطلقائىالب!الكهفمذاكان

.المعاعرةالحضارةقىاسحابا

الىوعلنالماوالصوانيةالحجريةلادواتهدالاولالاناصناعةولولا

.الآنشاماالتيالعاليةالتقنيات

أما،ويطورماأدواتهيصنعالانسانان،الحيوانعنالانسانففرق

يستطيعلاولكنه،امامهيبما!سيطةأداةاستعماليشطيعففالحيوان
عشعها.

عبروتطورماالحضماراتنشأةموضوعفيأطيلأنالمقدمةمذهفياودلا
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المماصرةالحضارةانومىفيهاجداللاحقيقةأؤكدأنأودولكتيالقرون

متراكمممسفيانسانيتراثمىافعاوتقنياتوفنونعلوممنفيهابا
تحقيقه.علىالآنوحتىالارضعلىالانسانوجدمنذالبثرجهود-مافرت

تتأشقومكلفحضمارة،كوكبناعلىفثاتحصارةكلعلىالمبدامذاوينعلبق

لا!ويبقى،لاحقةحفهماراتفيوتوثرلهامعاعرةأوسابقةبحضارات

يكونقدالدورومذا،الانسانيةالحضارةاغناءفيالخاصدورماحغارة

.حالكلعكفاعلدورولكنهصهمغيرايكونوق!كبيرا

سيكلاولاالترقفيبدأتالمزدمرةالاولىالمدنياتأنالىالتاريخوسثر

وبابلواكادسومرحضارةفكانت،ومعروسوريةالتهرينبينمابلادفي

والمنطثقالاساسكانتالمدنياتومذه،الفماءالمعريسوحضارةوايملاوآلهئور

ونصول.والفارلههميةوالرومانيةاليونافيةكالحضاراتاللاحقةلاحضارات

عندمافلنقف،العردجةالحضارةالىللحضاراتالتاريخىالتسلسلمذاآاولآن-في

،لالرصالبدومنكانواالاسلامقبلالهرسأنالاجاتمنكثيريدعي

،حضارةكلعنني!يعب،المستقرةغيرالقلقةالعحىاءحياةسوىيعرفونلا

ية.حضارجذورأيمنينومجرلى

للحقيقة،ومبافيافلالماالاتهاممذايبأنالايمهمعهلاالمنصفوالباحث

التجارةمجالاتفيناشطةمرأكزجنوبيهاويىالعربيةالجريرةشماليفيكانفف

،ونجران،وصخصاء،ومأرب،والطائفوالمدينةكعكةوالدوليةالداخلية

ن!بمامامةتجاريةمبادلاتالمدنمذهفيتتمفكانت.وظفاروعراوح

جفوبىفي)المساصنةكدولةالشمالفيلهمالمجاورةوالدولالجزيرةب!ء

وشالىالهندوبينبينهموما،(العراقجخوبىفي)رةالمنانودولة(مورية
اليمئ.يقطسعنأفريقيا

كندةودولةكاللبيزنعلييرحليفةكانتخةالضماسدولةانعلهمنافاقا
كانتالمتافيرةورولة،اليعنلملوكحليفةكانت(العربيةالجزيرةأواسطفي)

الحصارية.المفاستبادلفيالتجاريةالقوأفلدورأرركنا،للفرسحلينة

تكنلم،الحخاريالتفاعلافيأمصيتهاعلى،التجارةار:القولمنبدلامخاو

كثيراالاقعلاروتلكالجزيىةعرببينالملاتأنذلك،المؤثىالحاملوحدما

سلبياتهابرغمتحملاعاتشومى،مسلحةتراعاتالىوتنقلبتتوتركانتما

فرا!ملاوتبادلالافكاروتلاقحالعفاريةالتفاعلاتمجالفيايجابيةنواحي

تلكتحملهماالىافافةوالفرسالرومحضاراتوبينالعرببينوالخبرات

ومخلفاتها.السابقةالعناراترلهموباتمنالحضارات
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تهميىجزفياوةالب!ةوليعيشونكلهميكونوالمالاسلامقبلبر!لافواذن

وع!،وتجاريحااحشماعياناشطةمدنفيقتسكزمنهمكبيرةفئاتكانتانعا؟

مهميطرؤ!3بر!لابسطوعندما،بآصصأوبشكلالرماننلكبعدنياتاتمال

تلكيالقائمةبالحضاراتيماجأوالمالصالممنكبيرةرقمةعلىالاسلامد!ب

حكصوها.التيالبلاد

وليشفميةم!وحبقلبإلحفاراتممذها!ضقبلواالكلربأرالوافحومن

لثلالمحتقر،4بقوبالمغترالفاتحككوةنو!محييكوتوالهلم،العفمنصلية

والعلم،للممرفةمت!صاثيئكانواوانصا،البلارتلكقيالاقوامحضارةأفرزتهكا

ومعمارفكا،3*راعليومحصيلةعلىلكطلأعالترجمةلتشجيعرعا!ماومذا
خعاكأسنذ!الاكاربلت!علامكىلالاطلاعومذا؟وحديتهاي!هات

فمالاكاركما،بيةالعىاللخةبوتقةفيوص!هـماببعضب!فهاراتالحفده5

لنشوءالعمببوكانتللبشريةالعلسيقآنارتعربيةذاتيةحض!ارةاباعفي

/الحاضر.عصرنا"ماثإلتيالعضاريةالنهضة

ا"لتار.خيةأاصارروتثعبرالكلروىألحكمصنمبكر!دمفبدأتفالترجصة

مساويةبنيقيددررح!لرص؟ششجيعالاسويالحكمأوا"لمنذبدأماآرالى

الترجصةوكانتالاسكندريإصطفنله-شرجموكانةللهب(60)عامحوالى

مهشمايزيدبنخالدوكاراكصبيةألىواليونانيةالقبطيةاللغظيىمنتتم

.ذهـبالىإا!ادنلو"كيقةصاسباكتشافايسالمنمة

لهجرة64عامالحكملينمروانالامويالخليفةأيامماسرجويهقامكما

الذتيالكتابومواليونانيةمنالمربيةالىالقسأعينبنامرنكناشبنقل

جاءبماللانتفاعالناسن!و1!اولهفيقش!لاعبدبنعصرالامويالغليفةأجاز

طبية.علوممنفبه

ا،لترجمةأعمالنثطت(للهجرةالشانيالقرن)العباسىالعصروفي

القرنفيأوجهاوبلشت،والسريانواليونانوقارلهسالهندعلوموتناولت

واللتمثلالاخذمرحلةبأوهاالمرحلةمذهنصص!انصكنو.للهجرةالثالث

مرحلةبالفعلهـيمرحلةتلتهاوت،الاجنبيةوالعلومالشقافاتمنللمر!

ن!!لاحتىتل!خااالقرنمنتصفمنامتدتالعربلل!لما-ءاعوالابالخلئ

فانتقىالعربيةآلاقطارالا"!لراباتعمتنالقسمذاوبمد.للهجسةامامنا

الاخذمرحلةالاوربيونبأوعمدئذال!روىالحلعيالابداعوبعلزالاستقرار

الهجريال!امثرنض!لاحتىالمرحلةمذهواستمرتالعربيةالعلوممنوالتشل

والابداعالخ!ق!رحلة(ببونالاورأي)ابدآوحيث(للصيلادعشرالسابع)

.الآنحتىالمستصرةالنهضةوهـيماالنهضطبععريسصىمابدايةتمئلومي
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مرحلةلنبدأعدناالآنفنحن،جدبةدورةمساريىالآنالعربأنويبدو

الكفرمنايقتفميالمارمذاولكى،الاجنميةلثقاقاتممنوالتمثلالاخد

قليل.بعدعنهسأتحدثماومذا،وا؟لتصحيعوالتخطيطوالانتباهاليقنلةمن

،والاخوةالاخواتأيها

ب!أتالعربةاللفةالىالاجخبيةوالثقافاتالعلومترجعةشؤونانقلت

أوجهايبلغتحتىالصباسىالحكمأياموتوسعتالامويالحكممطلعمنذ

غيروعلىاعخباطاتصيرجصةالتسحركةكانتملواعنللهجرةالثالثنالقس

قائمةكانتعريفةثقافيةومدارسعلصاء*ني!هبتسيركانتأو!مدى

ويدعمهالمحشجهـهامنالحركةلهذهكانوملنجطويلبزسالعربىالحكمقبل

احنبيةلفاتايةن!و،رويمعصطرىءلمصيعلىالمترجصونئوملكلان؟ياوممنوماديحا

التئللكتبوالترحمةالتحقبقفيآساليبهمكالهتوكيف؟الترجمةتتم.ئانت
؟ةل!وطخمعلمهانئذآنتوكانهايت!جمونواكا

الخرجمة،شزونعنلمحثالح!عندقثارغيرماكثيرةوأسئلةالاصئلةمذه

هذهـعنبالاجابةيتلقتفصيلأيفيأدخللنانىأصارحكمأنأودولكني

عنهعبرتبماالمجالمذافيمكتفيا،"!جشموافهميعث،كلالتيالتساؤلات

الاولىسالمراصلقيالمرباصتخدمهاأداةكانتالترجمةأنمنقليلقبل

،العا،ىالحعاريالابداعمجالاتيليمطلقوالامالا!لمج!طريةالحصؤيضتهم

كثير،بحا(لتاكي!!عنهالهسيتح!ثالترجصةثؤونالمتملقةالمواصيعتلكواما

موقوعهجمهالمسسووندام!ماالموسرهذافىوالمسح!!ننالباحمنمن

الخلفاءتثجيععنصفعلاسجتحدثالياحثينمنغيريأنبدفلا.الرئيس

التىوالفلسفيةالعلصيةالمدارسىوعن،والمترجصينللترجمةوالموسرينوالحكام

وانطاكية،/وحرا!،وجنديسابورالالههمسكندرية:ك!ارسقلكفيرورلهاكان

للمرجصهءاف!خلارعالمحهعنآخرونوصممحدت.وغرماوالرما،ونصن

ا،لفارسيةاللفةمنالمترجمهنكبارأعصالوعى،ببفدادالحكمةدارفيصيماولا

بنكمحصدالهن!يةاللغةن!و،المقفعوابن،نوبختبنالفضلسهلكابى

بىوحنينمرسو!هلي!كحناواليونانيةالسريانيةاللعتينوعن،الفزاريابراميم

لوقابنوقكمطامطربنوالحجاجالبطريقويوحناالاعسمبنوحبيشا!محئ

الترجصانىخال!بنوموسباصيلدنواصطفنىص!حلاالناععةوابنا.لبملبكي

.غير!وكفرلينررعهوالهنئاتبنوسنانقرةبنوثادتمرونبنيحيىو

المؤتمر،هذافيالمتحدثينمنلقيريالؤونمذهفيالحدبأترك!ىا:أقول

المؤتمراتكلنحوهتتجهالذيالهد!موأساسياموضوعاأئبرأنأودو)كنى
وموة،عليهوأركرنابمؤتمرالشبيهة
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الجهودفيهاتبذلأنتستحقأمصيةلترافناومل؟تىاثخامننعنأين

السليةالطرائقوما3التراثمذااحياءمننجخيهافوائ!وأي؟لاحيافه

لاحبانه؟

،والاخوةالاخواتأيها

نجالمربىتراثنامومابل؟الترأثما

لآلافمثاتفيوثقافةوصعارفع!وممنأسلاقناشكهماكلموالتراث

مختلف!اوالخاصةالعامةالمكتباتفيوالمحفوفلةوالمطبوعةالمخعلو!لةالكتبمن

قي!ل!عنالحضاريةمنجراتهمأخبارمنوصلماساالىافمافة،العالافحاء

المالمية.الحضارةمسيرةكاالراثرورممعلىتشه!التيالاجنبيةالمصادر

لناتركهنماالتيوالمعارفالملوممنالكبيرةالذخيرةمذهأنالمؤسفومن

القسمأنالا،مكنوفاتهاعنالكشفواالتحقيقمنحقهاتمطلمالاسلاف

نفوسفيالشقةوبثالافتخارالىيدعومافيهكانودرسحققالذياليسر
الضحمكتابهفيساردونجورجالثهنرالمال!احتى،الحاضرالحربيجيلنا

العالميالعلميالتطورمراحلبعضعلىأعللق،اال!لومتاريخالىهـالمدخل

الثامنالقرنامنالئانيالنصفعلىفاعللق،عرببعلماءربطهاتسميات

الميلاريالتا!عالقرنلهنالاولالنصفوعلى،حيانبنجابرعراسمالميلاري

عرءالميلاديالماشرا،لقرنمنألاولالنصفوعلى"الخوارزمي"عير
..ومكذا،الرازي

عندسا"العضارةقصة"ا/لكبيركتابهفيديورانتوولالمالمنجدكصا

:يقولعشرالحادي1والثامنالقرنينابينماالميلاديهالئلاثةالقرونالىيشير

جزءاالاالثلاثةالقرونمذهفيالاصلامىالفكرثمارمننعرفهماليمى"

أثمرتهمطقئيلاقسعاالاالجزءمشاوليهمس،المسلصينتىاثمنصفيرا

أنفاظنخافاكبر،المشسيالتراثمذاعنيرماالعلعاءاكئفواذا.قرائحهم

المصوربيالشرقيىالاصلامتاريخمن(الميلادي)العاضرالقرنسنضع

بالاصةمرتالركودمنطويلةمدةأنالا"البشريالعقلتاريخفيالذمبية

الهجريلثامن11القرنمنبدءا.مغربهاأقعىالىممثرقهااقعىمنالهـربية

فلموجهلوهقومناعلىتىاثنافهانالمظلما؟لتركىالاستعصارابانسيماولا

لها.قيمةلاوأطلالبخراسوىفيهيرونيعودوا

اليقعلةببدءبترائهمالعربامتمامبدأعشرعمه!اتلاالقرنباياتومنذ

بتخلفيثمسونالعربالمخقفونبدأحيناوذلك،آفذال!بوادرمالاحتالتي

التىالحلولفييبحثونفقاموا،العالميالحضاريالركبعنلمربية71الامة
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مقلدين،تابعينلامبدعينمثركاءليكونراالقائمةالحضارةمواكبةلهمتؤمن

موضوعيثارأنأي،الحضاريةبأمجادهالمافىيثارأنالعلبيعيمنفكان

.اخراثا

نأالا،والخاصةوالعامةوالمثتفينالجصاميرامشماممجالأعيحفالتراث

مدالانميرانويعكننا.وأحرىفئةبينماتختلفاثالتسمذاالىالنظرة

يالتساثةالمهتصين!نا.لساحتةالأكث!يةتتنارعثلاثةتياراتبينالمجال

عليناوماضءكلحوىتراثناأنيىىالذيموالاولفالتيار-ا
وعلقىائناان:نرل،وقيالتيارامقوانصار.منهوالاخذاليهالرجوعالا
اذاوانتاممكلالنالكلالحلولفمهوانلهجاوزهلهعكنلامصاالحضمارة!مهاك

المعاصرةالحضارةواماوثقافةعلملكلالاصاسقيهان،،بولتراثنابشحليلقنا

فيهاماكلوانزأئفةحضارةالاميفصابريقمنفيهامماقبالرغمالواقدة

وتبنيهالتراثباحياءينادونفهمولذا.تراثنافيايجارهيمكنناايجابياتمن

أمجادناولنمشيدالحضاريةالمجالأتمختلففيتفوقنالنست!يدأساليبهواتباع

من.لقامنقصيروقتصلال

مىبدافعالتراثالىمثدودونالتيارهذاانصارنبارا"وسم!ومن

يقولورفيمااللفظيةالبلاغةمنطقرروم!ختسيومم،الاعمىالقومىا"لتعصب

موفوعيةأسسىأيالىشنارالاصدونمنالجاميرحماسةلاستثارةويكتبون

نوعابفهم،بالعجزالثموروعلىا(لجبنعكينعلويمؤلاءموفان.عملية

الواقع.مني!بونفهمالمجزلهتاوتعو-ضا،ايجابىشىءأيعولءن
دهم،ةالاشمنتقر!سلبيةسلوكهمفيقتبىالتيارمذأانصارمنوكثير

المافهميعلى3بتأكيدومم،الاجتماعيللتفييرد!حمموضوعىبشءيؤمخونلا

وصصالحهم.مواقصهمعلىالمحافعلةيحا،ولونانما،ر!قف

ني:ا.لثاوالتيار-م

الزمنوان،يعورولنوانقضى!فىشيءالشرأثأنيعمفالذيمو
صعلصوانه،الحضماريالواقعفيع!ليةفاندةايةيحوللاتراثومو،تخعلاه

التخلف.علىالشورةمنجزءا"كلعليهالثورةفانولذاالتخلفمظامرظن

لكلقصلحعالميةحضارةميا،لخربيةالحضارةانالتيارمداأنعارويرى

الحضاريالركبعنتخلفخاعلىللقضاءريةالح!الحلولوفيهاشعبولكلقومية

مخشلف!االاجنبيةالحغارةتفرزهمصاضىءكلنتبنىأنفملينا،المالمي

وءيرما.والتقنيةوالاجتماعيةالعلعيةالمجالات

:فاقولالتيارمذاأنعارعلىأردانى
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حياتهمفيالجاميركليعيشمووانصاوانقضمضلهنيئاليسىالتراثان

فهو،جميعافيهمووجدانيتفسىوجودولهسهملوكهممنكثيرافيوجهاليوصية

أفهاالا،وتعرفاتناافكارنافيكماحي!تنا!ابآخرأوبشكلنةمختقطاقات

الرسوباتمنالتيلهيرالىتحتاجكصاالتنظيمالىتحتاج!ضطربةمشوفةط،قات

لها.المفمومةوالانعرافات

مقهويربطونالتخلفعلىوالثورةالشوريبالمنهجينادونالذينوأما

الىولاالحقيقيةالتوريةالعقليةالىيصتونلا!"ؤلاء،التراثعلىبا"لشورةالثورة

الحقيقيةالثورةتكنولموتخعليطعلمهىفالثررة.بصلةالحقيقييناثوارا

ونيشمسمنأولممالحقيقيونوالثوار،والهدمالسلبيةعلىمبنيةيوما

التصديالهميتيحباليتملحواوذلكوقىا!اممح!تمأتاريختجاهدالمسؤولية

أ!ضل.موماالىللوصولوالتطويىبالنقدللواقعالايجابي

اقامةيودون،الماضيلهنبذينادونحينما،بالجديدالاكشفاءالىفالدعاة

بتاءفوق.الجدبالبناءيودونافهم،قائعازالماالقديموالبناءجديدبناء

وانمالحظةفيتشفيرلاالشموبفحياة،الجديدالبناءوذلكأعالهكلاتهتنسجملا

!لويل.زمنالىيىوالتطوالتغييردحتاج

باسشمارةتخاعلر،الواتالبدببأحضمانارتمائهافي،الفخةهذهانثم

كا،ومنطلقاتهاالمرييةالامةونفجةومنطلقاتهانفسيت!اتنسجملاأممتجارب
واقعسلامةعلىخطساالتبميةانواعأشدوميائفكريةبالتبحيةا.لوقرعفيتخاعلر

ألاستسمارحدالىتصلقدالتبميةمذهفمثل،ودستقبلهاالمرليطةالامة

الا!كلتفلالففيه،اقنعتاختلفتسهماامشعمارايبقىوالامشمار،ا)شقافي

بنفسها.الامةثقةعلىالخطراوفيهالشحكموفيه

عقليتناأنيعنيلاالاجخبيةللحضارةالاعمىتقليدنافانأخرىجهةومن

أنهيعنيلامس!وردةلآلةالانسانقاسشمال،الحفطرةمذهوتعثلتمضست

بتقلي!أكتفىاذاوالعربي،السليمالتمايشالآلةوتلكالتعايشيستطيع

الذيالساذجالبدويحكمحكمهيكون،واستيرادماوتقنياتهالغربعلوم

أيةفشمثل.الاعرجبغلهعلىومودلامةأبىبعقليةولكنفخصةسيارةيقود

أنهابدفلا!مليمةرو!جلاتكونوعفما،جذورعلىيىتكزأنيجبحضارة

بالمخعباتنمدماوكيفتربتهانعلحكيفعرفساادامبدعةحضمارةشفرز

بم!شعليع،واقعنافيوجورلهاقرميةذحيرةفالتراث.المنظموالريالفعالة

ننشدماالتىلنهضتناسليمةألهمسهماد!حنأدمنهاوالاصتفادةقحليلهاأحسناانا

وتحليل،س!اشحاضروكانهللاضيتحليلأنهعلىللتراثالمقلانيفالتحليل

فنحققبالحاضرالماضيربطلنايحقئانما،موروثماضأتعلىللحاضر
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وحاضرناماضيخافيغربة،الغربةفينقحذلكغيرومن،التاريخوحدةذاتنافي

الاجنهمية.الحضاراتأسواقفيمتسوليننبقىو،مستقبلماو

المحاصر،وجداننافيالتاريخياالبع!لخايوفحالذيموبالضراثفامتصامنا

نعيش،التاريخمنمرحلةأيةفيمل!نلجذورنااكتشافمنيمكنناالذيومو

والمتفاعلالفاعلالذاتىالحضاريتطورنانسشأنفأنأمكنن!ذلكحددناومتى

.وتعلورهالعلمومعطيات

الثالث:التيار-3

العر،ومقتضمياتبشفقماالتراثمنبالاخذينادونالتيارمذا.أنعار

يأ،دي!جلالمقاييسالقديماخضاعاو،القديملمقاييمسالبيدوباخضاع

وميشاتالتراثميزات-السابقسالتيارينميزاتبينالجمعيعاولونانهم
يثة.الح!الحضارة

وتحقيقاثىءالنياتولكن،الحسخةبالنباتمدفوعينمؤلاءيكونت

الرؤيةوضوحيفتقدونالموقفمذاأنصارأكثرفىلك،آخرشيءالملي
القواياحسابعلىالمشكلةسنبزاويةيأخذونفهم،الترأثاحياءنيالشاملة

.الاخرى

لاكتسابوالكتابةالخعلابةفيالبلاغيالاطلو!علىيمتم!منهمففويق-1

خاصااشكيقتركقفئةفئهتانتتنارعهيقالفستاو،وتأييدماالجماميرعطف

المتصصبالاولالتيارالىأقىبفتكونبالج!يد4شبصان1دونالتراثعلى

الىقصدغيرعنأوقصدعنتميلالاخرىوالفئة،للتراثعليغيرتصصبا

الئانيالتيارأنصارالىاقر!فتكونبالتراثوصلهتشطيعاندونالبيد

العقلعمليغيبوبالاففعال،انفعالالتيارين؟لمدوفي.للبيدالمتعصبين

الواعي.

مذهباوتبض،أجنبيةتاص!اجومصامدفيدرسمنهمأخروفريق-ب

3،الاجنبيةالبلادتلكفيوجدماالمذاهـالتيمىمعينااجتماعياو1سياسيا

المذمب،ذلكاحتوأءلهسبقترأئناأنليوخحواأقعلارهمالىأفرادهعاد

الزمن.!نعدةبقرونالاجاشقملالمذمبذلكعرفواسلافنا1بآنينمفتخس

غالبا،الغربسنمنقولمذمببصنظورالتراثبرسالذيالفريقمذا

ياتيالحالةمذهفيالتج!يدلارمجديةغيرمتاماتفيويدخلفراغفييدورما

سرعانانهنبولذا.وجذورهالتراثوروحيةمنجمغيرويشكلالخارجمن

علىالتغل!مدفهمنييل!جملاالباحثيرمنمجموعةالىالفريقمذاينق!ما

.الثهرةبقصدأنفسهمعنوالاعلانومناقثيهممنتقديهم
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القدديمشاثنافيتفميةايجابيةنقاطبابىازقامثالثوفريق-ب

الحضاريلبنائناسيروخعلةعولكورقةتصلحأنهاعلىبهايبشروانطلق
من،الداخلمنتنطلقالتراثتبيدمحاولةأنمناوالميقة.المخضود

الاسف،كل،يهتصوالممؤلاءأنالا،حارجهامنلاوتاريحهاالامةوجدان

لاعادةلهلهثاملةدراسةالىيحتاجالامرأرحينعلىالتراث!نجرئيةبنواحالا

العصر.ومتعللباتيتنابلمجمامتكاولككلسنا:4

حريةأمامهيجدالفريقمذافان،المنطلقاتهذهشو،ليةعدموبسبب

م!يلاوالرجعيمىالتفمنفكل،الانطلاقنقاطتحديدفيوالاختيارالافشقاء
لاحياءوصالحةايجابيةنظروجهة!نيراماالشساثمنعناصراستخراج
وبالمشقبل.بالحاضروربطهالتراث

:لمقترحاالتيار-4

وتشخذالعريالتراثشؤونجل.اعتاملتيالتياراتأممعدرتوقدوالآن

ليكونواحياثهالتراثبثقيالافضلالطريقما:فأقولأتماءل،مخهموقفا

مسيرةفيأخرىمرةالريادةدورتاخذمتسارعةعربيةنهضةفيبناءعاملا
ألانسانية؟الحضارة

زاوأنا،وتشابكهاعناصرهلتعقدسيلاالسؤالمذاعنالجوابليى

كلوانما،الكاملالحلوجدتأنيأدعىلا،المجالامذافيبىأ!ارلي

التعبير(مذاعمحاذا)،والتحرش،الموص،وعمذااثارةمهمهاقعدتمحاولة

.المجالمذافيواقتراحاتهمبافكار!ليدلواواحيائهبالتراثنوالم!!الباصثن

،والاخوةالاخواتأيها

ناالمهموليس،التراثشؤونفيالباحثينمنكبرعددالابحاجةاننا

بناءاعادةأنصارمنلكونىأرم!اولكن،التراثأنصارمنالباحثيكون

فضل.9موماالىالألسليمللتقيير،للتقييرمنعللقاليكونالتراث

نفسيكمخقونممنايميشثا!تلاان:قولىأخرىمرةمناو؟كرر
الوقتفيمدالتراثتحليلفانولذاوالسلوكالفكرفينةمخق،كعلاقات

م!وقاتها،أ!مبابوبيانوالحافستفاعلهافيالمعاصرةل!قليتناتحليلداته

الحاضر،فيالماضىورؤيةالماضيفيالحاضررؤيةعلينايسهلالتحليلمذافعشل

نميرالذيالطريقتحديدعليناصهلالهويةمذهحددناومتى،مويتنافتحدد

اليه.نسمىالذيوالهدففيه

فيهماوعلسحفيالايجابيةالجوانبواستمماروتقيي!هالشراثفتبل
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فق!مو،القدصالموروثمني!قنموقفعلىتقومأنيجبأمورسلبياتمن

ا،وق!مذافمثل.الألواقحتمتصاإليطاببماوذلكا،شقولسدالجبمننقدى

التباكيمنبدلابالعسوالمفكرونالباحشوىحولهيخلئأنيجبالبماءتيالنف

والمقبلةالمعاصةنهضتنافيمنها!ستفادةواالتراثفاحياء.مضىمبعلى

تسلطسنليحررآنويجب.التسلطأنواعمننوعأيمنيحررأنيجب

بتفجيرافيلاالمنحررللعقلالاسلطارفلا،الوافدالبديدشسلطن!واضراثا

"يد.والب2القدثدكنا،حاصر-الطائاتتلك!المرمفىالانممارقات،إ

قوميةمهمةمىانصاواحيا:4اثبالتسالاهتماممهمةأنالقولعنوغنى

دراستنادفييختلفومر،وماصينالحمتنايتعلقالذيوالارثنتعاملفنحن

بى.والفراللصينيوالهنديكالتراثالإخرى3ألااثشامنلصيهدراستناعن
الامريتعلقعفماأما،فقطباحثيننكونالاممتلكلتراثرراصتنا.فيفنحن

مين،ملتقباحثينخونأنوهو،يبسزأنيجبجديداعنعرافانبتراثنا

مستقبلنا،فيمبالهشرةآثارولهواقعنامنجزءلانهلناحياةتراثناتحديدففى

دالانفصاملخع!!تعرضتىاثهفياللقوميةالملععاياتعنالباثانفصلفاذا

بانتمائهالصحيحبالشعورليستعنعالخصسهدايشحاثىأنوعليهالفخصية

موضوعيت،منولاالباحثحيادمنيقلللاامالالتقمذاومتلوأرفقوولاك

امالالتنوما،الصحيحالحكماصدارعنالتخلينيشيالاوالموضوعيةفالحياد

يتنافىلاومذاالحكمواصدأروالتحليلوالدراسةالامتماممنا(تي!الا
السليعة.العلميةوألاساب

وأبالصههلةليستالمربيالباحثمذامتلمهمةأدأنكرلاآنىعلى

المخعلوطاتمنالها!لفالعدد،سالرياحينمفروفةليمستدرولي،وان،الهينة

الىاضافة،والتقبيموالتحليلوالشرحالتعقيقالىتخاجالتىالتراثيهوالكتب

ايجابياتهاوتحدبوسلوكهاالامةواقعيالتراثتأنيراتتحديد!لمموبة

والاجتماعيالفكريالاستقرارمنالكثيريفتفالعربيالباحثيجعل،ولههمليياتها

،تقكيرهفيمشقلاالزامرلهاقينافيبيالمسالباحثنجدفبينعا،والاقتصادي

،الارضفياملثقافةلواءنالهثراوالفخونالعهـومفيمبدعا،ضغطكلمنتحررا

أراضمنهفاعتمحتلا،الكبيرالمربيالوطنمستوىعلى،اليومباصنب
الغارية.الفربيةالحضارةظلفيواقتصادياثقافيامستعرا،عليهيزةعق

اصتقلالالماح!نلهؤلاء!وفرأنالعربىالعالمفيميةالتفالقوىجهـيعفعلى

فىوايامايتضهمافرواوأن،وايحا!تتصالمحروأ!العلم!البحتفيارادتهم

أيةأوضغطي1منالمربيةالارادةتحريروعلىالارضتحريرعلىا!علا

.سيطرة

النؤاحىوابىازالتراثاحياءان:فأقولقليلةبسعلورصيقماوألخمى
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اربصةيشملأنيجبالعربيالحضاريالضطورخدمةفيوونمهفيهالايجابية

:مجالات

مسارهوقحديدوتطور.نثاتهظروفوتوفيحالعربىاملشراثتحليل:اولا

الانسافية.الحنارةفيراثره

ومدى،ال"وأبالببتائرهسدىو؟توفميحا.لع!بيالواقعتحليل:ثانيا

ثانيا.فيهالشرا.ثية1والممطياتالمفاميمتغلغل

موفوعيااابىازاالتراثفيالموجودةالايجابيةالنواحىابىاز:ثالثا

الىبهماوتدفعالصقدمنهاتزيلالجماهيرففسيةفيمؤشةلتكون،توجيهها

الفاسد.الراقععلىللقضاءةيل!لاوالاجشماعيةالئورة

لتكونوتطويرماوكنوزهاثالتىايجابياتمنالاشفادةعلىالممل:رابعا

الاساسوتاينسجمماالمهـاعرةالحفارةمنفوتنبنيكاصاسعالحة

تببه.يىو

يعدولوفعالة4فاطع!ليةطاقاتالىتحولقداثالتسيكونوبهذا

علىللقضاءترجيههااحسنازا،القادرةميالطاقاترمذه،مخقونوجودله

الىيحتاجالمخططمذامثلتنفيذأنكما.الابدالى،ال!ربيةالامةتخلف

نظساالياحثينواالم!قفينشكبيرعددعلىوفمعهامهةتقعسليةاستراتيجية

والحكرماتالاحزابعلىتقعا!ك،!جالاتهواقساعالتراثجوانبقعددالى

توفروان،3واعدادالباخينمؤلاءتهيشةمهمةالعربيالوعلئفيالتقدمية

منأمكنباذلكيتموأن،السبةالمهةسهذهللقياماللازسةالامكانياتلهم

علىفلنكن.يىصلامنوالقكبيرةالتحدمجاتفاالتصصيممنوبزبالسرعة

.التحديامستوى

السادسالمؤتمربحاث2،1-1-
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المصالهر

بى.للفارا"الحكممنرأىبنالجع"كتاب

ئانية.طبمة،م1968ميروتكاالمشرقدارمطب!ة،مادرنعريالمير.دتتديم

.يمل!نالاعاع!للقافى"3الاعلبقات"كتاب

.م1912،بيروت/اليسوعيانللآباءالكاثوليكيةالعلبعة

.محلوقانحاقطلفري"والرياضياتالضلكنيال!لمىالعربتراث"كتاب

.الشاكالب،م1963لبنان/الروقدارمحبى

حمفي.حسىلل!كتور"يدوالتبالترات"كتاب

.م1981لبنان/والنهصرللعلياعهالمنولهردارعليع

جلجل.لابن"والحكصاءالا!لباءسلبقات"كتاب

.م1955القامرة/الهمنرثمةللآنارالفرنىالمصهدلهعلبعة

المعرية.ال!بدارالمغعلوعلاتأمين،جدفزادتحقيق

.عصارة!حم!للدكتور"الصقلفوءفيالتراث"

.م0981بيروت/الوحدةار

.ديرراهلوول5الحنارةقصةء

الطبمة،القامرة/والننروالترجصةالظليف
الرابع.

أصيبة.ابىلابن"الاعلباء!لبقاتفيالانباءعيون"ك!اب

.م1965بيروت/الحياةمكتمةدار

.3الندلابن،الفيرست!كتاب

.م1971/طهران،تجددرغاقحقبق
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المعرفةاشاعةفيوأثوماالقديمةاللضانترجمة

شعثشوثيالدكتور

قبلةثل"اشلاالالصاو)اثلمنذالكت!بةجالفالادنىالشرقفيالافسانعرف

ومصاملاتهأدبهمنصوراوغيرماوالافصابالطيشيةالرقمعلىوسجلالميلاد

ا.لتسجيلى،النظامفيلكعرفالعالملهاانسانأوليقلكوكان،رطقوسه

مقطميةكشابةالىرمزيةتصويىيةكتابةمنالكت!بةتلكالزمنمعوتعلورت

اوغاريت()الكنصانيةالسوريةالمملكةعباقرةيدعلىتعلورمافيروةبلفتحتى
الرموزبذلكفاختعرواالهبائيةالاحرفممرفةالىترصلواالذينشمراراس

نييسشمملهاأنالانسانيمكنمجانياحرفائلاثينالىالعددالكثيرةوالمقاطع

والفنونىالعلوممجالفيتدوينهيريدماكلبذلكنو!يونفسهعنالتعبير

الادنىالشرققل!انصوجميعاوربةالىفىلكبمدالهجائيالننلاممذاوانشقل

اختسعهالذيالهجائىالنظامبفضللهثكولا،اليومالعالويمترفوالاقعى

.(أوغاريت)ضصراراسسكانمنالسوريون

وخربتاندثرتكأومنالقديمةالحضاراتتلكافمحلتوعندما

ومع.التاريخب!يغنيعلويلاررحاوظلتالنسيانعلواماوعلقوسهاررنها

التعرفالىعودةر،افقتهماالذيالاوربيةالنهنةواافيةالبخسالاكتشافاتعر

الحضارتينماتينفيالماخيمخلفاتتم!رد،والروماناليونانبلادنيالمافيالى

الحضاراتأقدممماوالرومانا(ليوفانحن!ارتيأرريومذاكالدارسونرظن

فلفت،الحدمقاعنديقفلمالمعرفةالىالرحالةالعلاءتعطشولكى،واممهما

والرحالةالسانحينأفرادوبدأت،وجصالهبسحرهالشرقالىالاننلارمنهمكثير

أولئكاجضدابعلىساع!الذيأنويبدو،الطبيمةعلىلتتعرفالئصرقالىتفد

.المؤرخهيرودوتسكتبهوساالمقدسالكلهمابكتبهما

والبابليةوالاكادلهةالسومريةمىالقديمبالشرقسادتالتىاللفاتاممان

مذهكتبتوقد،والحثيةوالمعريةوالآراميةوالايبلائيةوالاموريةوالآثمورية

سوريةالالنظاممذاوامتدالمساريبالخطالنهرينبينمابلادفياللفات

الحثي،والهيروغليفيالمسماريبالخطسالحئيةوكتبتوألانافولوفلسطين

وعدتالدينيةالقعلوسبهتللكتابةوعلنيانظاماالاخيرالخظامعدحينفكل

كتبتوتالكتابمنخاصفريقبهايقومغربيةيمابةالمسماريةالكتابة

الكشابةتفيالمسصاريالنظامأنفيشكولاوالتجاريةالسبا!ميةالمراسلاتبها

فلمالهيروغليفيالكتابةنظامأما،الخهرينبينمابلادمنالحثيونا،شاره

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وانسنهالحثيونامشعارهالذيالمكانعلىالآنحتىالملميالدليليقبم

فيأما،الهعيروغليفيةالمعريةالكتابةمنسستوحىأنهيذكرا!لعاءبعضكان

غليفيةلهيروابةلكشااقيىمحصورنيةعولفرالصمورامايىعموباتلكتاانتكافقدمصر

.(الممارنةتلرمانل)بالمسماريهالمكتوبةالمراسلاتمنكئيروجودبرغم

حجرعلى.مملومموكمامصادفةعثر.فقد،ياتالمتمماوع!ماءزملائهممن.

والديموطيقيةالمصريةالهيروغليفيةمياللخاتثلاثينصايحملبازلتي

فيرنيدبلدةلاوجدلانهرشيدحجرباسمالحجردلكعر!وتواليونانية

الثامنالقرننهايةفيمصرغزاالذينابليونجيشفاطأحد!دعلىالدلقا

ئكريتضننصاالحجسوكانالشرقالىالمتجهةالفرنسيةالحملةاعلارفيعشر

،للمعابأعطياتهعلى(.مق180-203)الخاممسبطليسوسللملكالكهنة

يأالاولىاللغةرموزحلمهلمقروءةكانتالتياليونانيةاللغةوب!ساعدة

أفجحهموكانالمه!ةمقهانجازفيالعلماءمنكثيراسهمولقدالهيروغليفية

توصلالذيم1823-1790شمبليونفرانراجانالفرنىالآفارعالم
بأجممهاالمصريةالهجاثيةالحروتمعرفةالى،أشرناكااليونانيةاللفةبفنمل

زلكواصفاالحضارةقصةصاحب"ديورانتول"ويقولالكتابة0رموزحلثم

معراعيهعلىالبابفتحوبذلك،التاريخفيالكشوفاعظمءبأنهالكضف

والدينوالادبوالحربالسياسةفيالمعريوننهووماليترجعواالمعرياتلملماء

الحضارةعلىيعللعأنمنالعالمتعكنالجليلالعملوبذلك،اليوميةوالحياة

ع.(1)الهيروغليفيةالكتابيةالرموزحبيسةعلويلازمناظلتالتىالمصرية
حلهااحتاجوقدتمقيداأكثرفكانالمسهـاريةالكتاباترموزحلأما

الاتهاماتتبادلتخللهال!لماءبينعلويلعراعرافقهاالوقتمن!لويلةمدةالى

فيبذلتالتيالجهودتصريععلىساعدأنهو!بيالادبيالصراعنلكولكن
:الجهودتلكبعضنستعرصأنمناالمفيدلهنولعله،الكتابةتلكرموزحل

أثخاءفييعئرونكانواالمراقفيالفلاصينان(2)كييرااروارريذكر

،يعشرونزالوآوما،امتوبةالطينيةالالواحمنكثيرعلىاليوميعملهم

فييدرلمحيثبهاامتمامأياولئكيبديفلاالسائحينالأجانبعلىفيعرفونها

كتابةتكونأنيعكنالالراحتلكتحملهاالتىالخعلوطأن!نهمأحدذمن

النبيلالرقمتلكالىتنبصأولوكان،مامةحضاراتبأ!هصرارتحتف!

الىوأرصلهامنهاواحدةفاشترىءولحني4ع"ء7*1،حخالىدلابيتروالأيعلالي

بالخطكتبتوثيةاولومىالآنحتىفيهزالتوما،كرجريان"متحف
كفبلادهالىفاليدلابيتروعادوعندما،أوربيمتحففيوضتالمسماري

الكتاباتتلكعئمامداتهوعنالنهرينبينمابلادعبررحلتعنمئ!وقةقصة
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أوليكو!وبذلكالتاريخيةالمبانىبمضوعلىالعينيةاالالواحعلىكانتالتى

.(3)المسماريةالكتابةالىالاوربيينالعلماءأنظارلفت!ن

نأبعداختارماالتىم1614عامالئرقبلادالىرحلتهبيتروبدألقد

علىالسفرفآثربهتوديأنكادتنفسهفيعميقتأثيرلهاكاربقصةيىأخفق

سافرومخهاالقسطخطينيةالىالبندقيةمنم1614عامفيأبحروقد،الانتحار

7*ء"(ممن)اسمهالهوريةفتاةالىشعرفوهناكفبفارف!مشقحلبالى

بينقائمةكانتالتيالحربمنالوغمعلىالفرسبلادالىوسافر!تقوجها

واستنسخبىسيبولوسجمشتدسختفزار(4)آنذاكوالصفوبنالشانيين
ولكخهام1621عامفيدلككان،أورسةالىبهاوعادكشاباتهامنرمورخعسة

رموزما.لحلكافيةتكىلم

عامفيمك!!!+!4!س3وكمفرم1673عامفيخط!**شاردانبعدهجاء
لصالحثميئاضافت9أمميةأكشرببياناتم1718برينديوكورنيم1712

.(5)المسصاريةالكتاباتتفسير،-لمثكلة

المكتشفةالكت!بة+4ه*!5+ال4حالانجليشيالعالمأععلىم1700عاموي

الاسفينىالشكلوتعخيلاتيخيةكلمةوميخ!د*!كه"الاسفينيةالاشكالاسم
و"الم!اركالرجالفبتحيطماغالبااشاراتام!ميوفلل،!!،ح.*3محعءفي4

.(6)الحجريةالمنحوتاتحولالفراغاتلكسريينىتزلغرض

لجمعالنرقالىعلعيهحلةالدانراكملكلم!رأم1761عاموفي
الحملةتلكرألسوتالآثارفيهابماالحقولكلفيجممهايمكنالتيالمعلومات

ووينة!نالخقوشمنكثيراا!شنسخالذي،ممم3+(ح*34*ط!،"الريا"سال!الم

ونثرودرمط،م1765عامفي(7)مابقهمندقةأكنربفهمكلبىلهميبولوس

يشبتأنالدراسةتلكخلالمناشطاعوقد،ملأا78عامفيالدراسةتلك

يؤك!وانالمسماريةالخعلوع!منأنواعثلاثةمنتتألفبىسيبوليمسكتاباتأن

.(8)(علامة42)منتتألفألانواعمذهأن

المائلالاسفينأتيثبتأن5-+3!ءكملأحتايشىاستطاعم1798عاموفي

.(9)كلمةكلبينفاصلموعلامة42!.يتألفالذيالنوعفيالمستخدم

ح!نعلىالحيمولأمكنحتىعشرالثامنالقرننهايةحلتانوما
الاتفاقمنالمتخافسونالعلماءتصكنوق!بىسيبولسلنقوشتقريبامضبوعلة

ثلاثيةبسسيبو.لسكتاباتأي،الكناباتتلكأنمىمامةواحدةنقطةعلى
ح،!كدآ.اتا!ووآا،خ،ةك!!آ،.مجسصوعات"لاثةالىقسمتدراستهـاولتسهلاللغات

التىتلكمىاللغاتتهأتمانميمامةأخرىنقعلةعلىاتفقواوكقلك
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التيستلكأما،الثالشةالمجموعةتحتصشفوماالتىوميأكثسأشكالنها

جاءتمقطيةلغةكانتوالتىأقلألهثكاللهاالتىتلكفهىالثانيةالمجصوعة

تحويلانهاأحدثهافهيالاولىالمجموعةمنالكتابةأما،الاولىللكتابةلاحقة

صوتلهالاحرفمنحرفكلأنأي،الهلابعمجاثيةوكانتفقعداشارة22
تفسبرعلىالعولفيقدماالعلاءسارالنتانجمذهفوءوعلىتاو!الامن

.(10)الاولىالمجموعةكتمابة

التاريخيةالمعلوماتعلىاعتمارا307أن*،ح5تمكنم1802عاموقي

ولفتهاالاخمينيالمهدالىتعودالاولىالكتابةألىيثبتأرآنذاكالمتوالهرة

فدافيستا(أزالررادا!ثشيينالفرسعندالمقدسالكتاببهماكتبالقىاللغة.!ارب

الرمرزيعرفوأنواحدنصميالثلاثالكتاباتأنيمر!أنمنتكنكا

.(11)(ملك)كلصةمنهاتتالفالتولالميمة

البالغاليونافيةمملم.ق3-ق3ء(ح"،ح"4تنفذورج!تعانفسهالعاموفي

معضلاتلحلمحاولتهيىالاثريةالاسىبمضعلي،عاما27آنذاكالععرمن

جهودعلىوفىلك(رمرا)علامة(4آ)منتتالفالتيالاولىالكشابة

ولاتبرصيبولىمناصتنسخهاالتينيبورنشخعلىالعلوبدأالسابقينالعلاء

ولكونهغوتنفنأكادييةفيعضوايكىولمالشرقيةبال!راساتمخنصايكندا

.(12)البدايةفيتفسيرهيقبللممفمورا

ررينةفيالعلومجصعيةفيمحاضرةجروتنفي!القىم1802ايلولغوفي

سيماولابى!هميبولمسلنقوشدراصتهفياليهاتوصلالخىالنتائجفيهـابينغوتنغن

يثبت:أنواستعلاعمنهالنوعين

اليمين.عخدوتنتهىا،ليسارمنتكدأالثلاثةالكتاباتأن-1

مجانيةحروفاتمثلعلامة42علىتعشويالتيالاولىالكتابةأن-2

جروتنفخدايدكا،الاخيخيالحاكمالبيتلغةوأنهامقعلعيةكتابةرليى

.(13)(ملك)كلصةمنهاتتألفالتيالسبمةبالرموزيتعلقفيمارميلهمونتر

"83"ةا"ء*."رولينصونمنريتعكنعاماثلاث!بنحوذلكبعد

جروقنفن!،عملسيماولا،سبقوهالذينالملماءجهودعنشيئاي!رتأنودون

العلةواحرفالمعروفةالاصعأءتخمينعلىالقائمةنفسهاالطريقةوباسشمال

،ايرانفي!،*ء4الفادجبليدعىمكانمنلهصيرنعىترجمةمنتمكن

منالاولالنوعرموزحلفيونجحبارسيبولمىنصوعىفيعولذلكبمد

.(14)برسيبولىكتابات
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التىالمفرراتتهـطيهلاقصيرةكافتوبرسيبولمسالفادكشاباتولان

بهستونصخرةنقشالىتحولالمسماريةالكتاباتأسرأرلةكاليهابحتاج

الجيشفيضابعلاتجوالهأثخاءفيعليهاعشرالتيم183،عام!ح4ة3*ما

بهيسقونصحرةفقش.(1،)بايرانوقتذاكيحمملكارالذيالانجليني

عامينوخلال(ثلاثبلغات)الميلادقبلممسالضالقرنفيالاولداريوسأقامه

أحاطتالتيالميئةالظروفلىنظراروليتصونيقمكنلمالمتواصلالمولصن

ا!جمرتفمةمنطقةفيالكتابةووجودالحرارةدرجةارتفاعومنهالم!لا

لفيمةالفارميةالكتابةمنصطر200استناخسنالا(م120)

المنطقة.!ؤمثيطكرريعلامبعساعدةوذلكسعلر400منوالمؤلفةفقط

لينعونروسبققد(ثاردينجان)"!حلح4*34،"أن4سوصيذكرومذا

الحبالمسشخدسا(م1713-1643)وررا!همتهابهستو!كتاباتاصتساحفي
.(61)والسلالم

ا!شنساخاكصالمنوتمكنبهستونالىرولينعونعال!م1844عاموفي

الفارسيالخصعلىالتعسفمنوآخرونرولينصونت!كنوبذلكالاولالنص

.(17)الآخرينالخصيئيللعوليستعدو!وأخذوايمألف

ليعولبفدادالىوانتقلبالجيشمةالخ!رو.لينصونتركم0،18عاموفي

الوقتويجدقليلايتحررأنمنتمكنالوظيفةمذهوقيلبريطانياعاماقنصلا

وترجمتها.القديمةاللغاتادراسةومربدأهالذيالعولعلىنفسهليقفالكافي

!111)منالمؤلفالصيلاميةباللغةا،كتوبالثانيالنصنقوشأثارتلقد

الفارلهمسىالنصبئأنجرتالتيتلكمناكثرالعلماءبينكيرةمنارعاتارمق

،المناقثهاتسياقفيعدةأسماءأعطيتالتي،العيلاميةاللغةمذه،الاخعيني

ممروفموكماوالعيلاميون.مونشررايبحسبمجائيةوليستصقطعيةيمابة

عاصصتهموكافتايرانغرباليومالواقعةالمنعلقةفيعاشمثبالتاريخفي

.(18).مق0260عاممنذالكشابةمذهالميلاميوناشصلوقدسوزا

الىيعودالعيلإممةاليفةرموزينكبير!درحلفاالكبرالفضلأنالا

،بهستوركتاباتحولرولينصوننئرهماعلىاعللعالذيد،+ءلانورسالميد

نهائياحلايحلولمممينحدعندالعيلاميةاللفةرمرزخلتوقففقددلكومع

.(19)اللفةبتلكالمكتولةالنصوصقلةب

محاولةاللاحقةالدرالهاتفيالبعبأثرمالهاكانالتىالمحاولاتاممولعل

علىساعدولف.البابليةاللغةكتابةوميالكتاباتمنالثاكالنوعرموزحل
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بوتاالفرنسيبهاقامالتىالاضيةالتخقيباتأفلهستهماالبابليالنصترجعة

الكتاباتدامتومانمرودفي*"لأ*طلاياردوالانجليريخرسب!دي!ء1،4

الثالثةبهستونكتاباتعنتختلفلاالموقعينمذينفيفلهرتالتي!لمسمارية

ومضنيةلهثاقةكانتيقالطرانما،وكلرموزحلفيالمثابرةعلىالملعاءلهثجتفف

ديلابورت!يذكر.الا!صراروفكالمقباتتذليلمنالنهايةفيتمكخواانهمالا
ةف!ق-امنالاولىالكلعاتمعسفةفيالفضلأنالخهرينبينماحضارةكتايه

التىالملاماتمجموعةبفضلتمكنالذيجروتنفندالىيعودالفيعةالبابلية

آالملاماتيفصلن1منوكزراكسودارابس!!تسموكورش:أصماءتقابل

عترالتىالرقمعلىالموجودةالكتابةتشابهالكشابةمذهانلاحن!قدكانولما

العلاماتسجصوعةتميينالىوفقففالمواقعمنوغيرمابابلأ!للالفيعليها

.(20)فعربنوخذ31تتضمنالتى

الكتابةرموزيحلانمخكهمستمكنم1847عامفيأفهرئميديذكركعا

يعودولهالبابليةاللغةتتضمنالتيالكتابةوميبهكشوننقوشمنالشالشة

سنرالتيبالرموزتتعلقجمةصعوبةمناككانتاانهبرغمذلكفيإلفضل

مسمارينعىاكتشافعندذللتالصعوبةتلكولكن(21)الاعلامأسصاءاك

وفيالرمزيةالعلاماتالحقولمنحقلفيمكتوبةأعلامأسماءيضمفينوىفي

الصموباتحلالباحئينعلىهذاسلوقدالمقعلميةبالعلريقةمكتوبةالمقايلالحقل

بىوتركولرموزحلمنطء*!ع43بنجسسلوتكنكما،منكسواجههااالتي

وج!كما،موحدارمزا642فيورتبهايوناعنهاكشفالتىالآثارعلى!صرجون

حوزسيادكتابةوميننواحدصوتناتعلاسات"ح،3*حكدءطستيرنلوفن

.(22)وبابلبرصيبو.لسكتابتيعن

.كاكاا*+5(تالبوت،"-ه*!حم3،بىتأولعلعاءاجهودوصفتواخيرا

بهاشمالتيالصحيحةالاسى!.دع4"4ح3وشريدر،(ح!*ءلهلأ.رمينانت

.(23)والآشوريةالبابليةاللغتينتفهم

البابليةاللغةألرارفكفياتخذتالتيالمتقدمةالخعلواتمنالرغموعلى

ا؟لنت!نجقاتالخطواتتلكعلىيعلل!والالذين،المستثرقينمنننرظلأنهالا

م18،7عامفيروتهاالممركةوبلفتالخشائجتلكصحةفييشكون،البامرة

رولينصورةوعر*هأل،اح،آء5!3لا،ح،يهلندنفيالملكيةالآلميويةالجععيةقررتحين
عمحةلاثباتمختارةلخصوعىشجماتلا.رسالالممرروفينالعلماءمنآخرينواربعة

آشوريةكتابةفاخشارت،(24)المسماريةالخطوطلحلاعشخ!متالتىالطرانق

فيالاستاذر.53!حمآ(؟منكلالىسلمتهاالاوكفلاصرتفلاتالملكالىشعود

تالبوتالانجليننيالمستشرقوالىالايرلفي*،6ح4؟وهنكالسوربونبممة

لندنفيجميعاآنذا&وجودممتصادفحيثرولينصمونوالى30+8،اكمم
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انجقتوعندما،المختارالنعىقىاءةفيمنفرداواح!كليصولأناليهموعللبت

وعندسا.الخبراءمنلجنةأمامفقطفتحهماليجريالقراءاتتلكختتالمهمة

المالفياللفاتعلماءاقنعمماكثيرامتقاربةالترجماتوجدتالمخلفاتفتحت

المخالهسةتلكوبنتيجةالمحيحالطريقفييميرونوزملاءهرولينصونبأن

حولالمعركةحر.ارةخفتوونلكى!55لأ3اءأ8ع،مالآ!ئوريةالدراساتعلمولد

.(25)الاسفيخيةالنصوعىترجمة

رموزفكفيتعاونواالجنسياتمختلفمنالملماءانالقولوخلاعمة

الحنماراتتلفتهماالتىنعوص!اشجمةفيتعاونهماعتمرواالمماريةالكتابة

المماصر.عالمنافيحيةوجعلهاالقديمة

حلفياليهاترصلالتىالنتا؟جتؤيدمقنمةأىلةفلهرتالزمنومع
الاىلةتلكومنالبابليةباللفةالمكتوبةتلكم!يماولاالمسصاريةالكتابات

اليونانيةالقراءاتالىاضافة،والآراميةالبابليةباللغتينمكتوبةكانتعقود

الحيةاللفاتقىاءةخلالمنقبنكصا،والسومريةالبابليةالكلصاتبعض9

.(آ6)العل!اءاليهاتوصملا.لتيالترحماتعهمحة(والاغريقيةالآراميةلم

اعبحبهاكتبماتىجصةوأمكنالبابليةاللغةعلىالتعرفتمأنوبعد
الاخرىالساميةاللفاتوترجةفهمبهيمكخهموفعفيالمسارياتعلساء

والعبريةوالكنانيةالآمنوريةعلىالتمرف!امكنعنهاوالشرجمةالمئابهة

.(27)وغيرما

الادنىالرقبلادقيللمملالاثريةاليعثاتتشجيعالىالامرهذاقادوقد

كنوزمنتحويهماعلىللتمرفالقديمةبلغاتهمكتوبةوئائقعلىتحصلكي

مماولأمامالكنورتلكأسارففئمت،بكخوزماالارضتبخلولمالمعرفة

توزيمدينةفيالمسعاريةالرقممنكبيرةمجموعاتعلىفعثرالآفاريينالمثقفين
واورعلابيحوأبووفارهوأوساونينوىوآسوربابلوي(تبهيورغات)

فيعليهاعترالتيالمكتبةالكنورك!تأممولعلالعراقيىالمواقع!نوغيرما

-668)بانيبالآكررالآشوريالملكألىتعودوالتىفينوىفيقوينجقتل
العلوممختلصتمالجرقمألف31قىابةرقمهاعددبلغفف(.مق627

والتاريخوالجغرالهيةوالشنجيمالفلكوعلمواملريافياتالطبنيوالآداب

وحدهبانيبالآشورتخعىلاالرقمهذهأنالواضمحومن،والدينوالنلسفة

جدهصكتبةمننقلهوماالنهرينبينمابلادأجزاءجعيعمنجممهافف

كانوقدوفصودخرعبادفيالثانيسرجونالاكبووجده!يخوىفي!شحاريب

السومريةالرقمواستنتمماحرقصهالقراءةعليهابترددهيفخربانيبالآشور

يدلقاناشىءعلىمذادلوان،(28)الآثرريةالىوترجعتهاوالبابلية

بالترجمة.ئمومنبالصلمالقد!اءالملوكامتمامعن
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المكتوبةالوثائقتلكمنأيضابالآلا!يةالافىالتنقيباتأمدتناسوريةوفي

من(ماري)حريىيتلفيالعاملةيةالاشالبمثةتعكختفف،بالممارية

عثرتكصا،الملكيالقعرمحفوخلاتفيرقيمالفعرينيقاربمااكتشاف

وتل(ايصار)مصكنةوفي(أوغاريت)شعساراسىرقمعليالاثريةالبعثات

كاتليصو(دور)حم!،لمفيخوتلمانياونورأس(نجارثض)الغرى
فياميةالآضالنصوعىالىاضافة،(ايبلا)مردثختلفيوأخيرا،نةوالعشار

المواقي.منوغيرماوالسفيرةحلفتلووحماةوالنير!آفىتل

تلكعلىوءيرهاالمسماريةالفديصةباللغاتالمخنعونالعل!اءأفبللقد

معلوماتمنتحوبماوم!سفة!ترجمتهاوقاموااكتشافهامنذوالنصوصالرقم

الارضمذهقوقعاشالذيالانسانحضاراتعلىأطلعتتاحضاريةثورةنت!كاط

تلكفينقعىوآخرآندثنيظهرأنله!ؤسصماولكنالمععلاءةالمربية

.الشرجمات

الايبلانيينأنعلىالترفأمكنالنصوصتلكتربطسيتةفمى
نهايةمنذلمعلوماتناالامسسوضع!اهامةبمهمةقامواوالمابليينالآكاديينر

فائقةبشايةالموضوعاتوبوبواالفهارسوفهم!وافقداليلادقبلالثالئةالالف

كبيراسقدراالمتعاقبةللاجيالفقدموانعلرممتحتوقعشىءبكلوعنوا
وتنقيحهاالمعارفتلكبتنعليمالاجيالتلكقامتوتالحقولشتىفيألمصلومات

نأعلىالتعرفأمكنالنصوصترجةطريقوعن.(29)صتهاوالاعتادة

التيللرياضياتالا!اسيةانينالقوأالشانبةالالصمعللعسذوضوأقدالبابليين

!لريقهاوعن.(30)عام0150مروربص!الاعليهافالتمساليونانيستطعام

كانحيثبابلفيالماسةالحياةفيممتارةمكاتةاحتلالطبفنأنمتلاعرفنا

فقدومراقبتهمالمشتتلينلح!ايةالانظمةوضعتوقدالاطباءمنكميرعددبها

احينالجسأجوروحددتاحةللجسمنهاعدةأقمماماحمورابىشرائعخصصت

نفسهؤالامر.(31)للممالجالاجت!اعتالحالةوبحسبالعملياتلحسب

.شمراورأسوماريايبلاعلىينعلبق

مذهاصلان:القولفيمكنالحثيةالهيروغلي!يةبالكتابةيتملقماأما

الهيروغليفيةلهسقتكتابيةمحاولاتمناككانتفقد،الانافولمناكشابةا

تبهكولفياكتشفوختماتاءعلىوحدت"0،8-4،حغ!4ءلأا!ء3ت!رعإلحثية

تعوروكلهاولط*لألا+*38ميوكقىهفياناءوعلى30ا"،!ررصتموعلىم!ط!(ح!حم

عثرحثيةميروغليفيةكتابةأقدمأنغير،الميلادقبلالثانيةالالفمطلعالى

الىي!ودالختموهذا.مق2500الىدو!تواصرسوسمنختمعلىكانتعليها

واتناكيزوالكبيرالملك*لأا!!!أل!ةم3ةواتريباريابن،داء4!)ك!ا،4أمثوفبوتا

كانتفقدالموموعلى.الحثىالملكلتلبينوسعاصراكانالذياول62،ولء"ول
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المرحلةفي.الامبرا!لوريةلهيس4حنىنادرةالحشيةالهيروغليفية*نكتابة

فيكنطك"!،اد8!لأالماصةحاتولهثافيالحنيةالكتاباتوجدتالامبساعلورية

ظ+ة!2ء!3جازيأ!ير،ا!هح!)د!اء(نالوترلوكويتيبل!فيطأل؟!ء"ألءفيهليقو

وعندما،وكركميثىوالالاختير،ءوأوبعلبموريةوفيعلرسوسفيكليكياوفي

علىعشرفف،عدةصاكزفيالحئيةالكتابةمراكزتوزعتحاتوئ!دمرت

كتونيه،ء*ةلأ!+تيانا،اك،"5ح!اكيساريفيفيالاناضولوسطلامنهانتف
يةصروفي"فيءاوأزجن،لأ(!ا!اولملاطيافيكوماحينوفي(مرعش)!"ح!اهآ!ول

.وحصاةطميناتوقلكركميشالخالية

نظامالحثيوناسمتار(.مقما..-1460)ألامبرافوريةالمرحلةد

المساريةمعالهيروعليفيةامشمالواستمىينالراتبلادمنالمسماريةالكشابة

لكتابةالمساريةاستعملتبنفملىمختلفةلاغراضولكننفسهالوقتفي

يككئوباخشصار،والاختاميةالنذرالآثارفييطثيةتلع!تسا،والتارتخالآداب

عدتالمساريةالكتابةفانالكتابةنظامياستعالمنالرغمعلىانه:القول

الهيروغلوفيةكانتحينعلىمختصةصهـتهنةمجوعةعليهايقومغريبةكتابة

الدولةلهمقوط!بوسرريةالاناضولفيالههمتمرارمايفهمسرماومذاشعبيهأكثر

أفهاسنالرغمعلىمحضاحثيااختراعاكانتالحتيةالهيروغليفيةار.الحثية

.(32)الهيروغليفيةمنمشوحاةكانتربعا

فطويلةأسرارهاولهكالعثيةالهيروغليفيةال!موصاحشهمافقصةأما

رموزها:ولكالمسهاريةباتالكتااكتشافقصةفيرأيناهاالتيتلكتشبه

حجارةصحجرةعلىعاد!حامم4!!،،بيركهارتالرحالةعترم1812عامفي

أحدزاويةيىأتأ+3!7!اح*ا3لأ3!وسوريةفيرحلاتكتابهفيذثرفقدحماة

يظهرالتىوالرموزالاشكالمنعددعليهحجريرجدكانالسوقفيالبيوت

الهبروعليفيةالكتابةتشبهلاأنهامنالرعمعلىالهبروغليفيةالكتابةمننوعانها

نجحعندمام1870عامحضالامشامسنكثيرايثرلمالامرمذاولكىالمعرية

خ!ممىاكتشاففيل!ك*ء3"4ءرو"ء3ويوبجرنسونمماأمريكيانرحالان

بهاقوبلاالتىالعدانيةالروحولكنحساةبيوتفيالنوعذلكحجارةمنقعلع

يكنولم،شو!نلالتلكنسخعلىالحصولمنمخعتهعاالمحليينالسكانمن

رايتوليمقامعندمام18لا2عامحتىالنقوشلتلكنسخعلىالحصولسعكنا

حمطالمنماتىسورسهحاعمعمهفاحاةلمحارةبزب!مممىالملبصصر"-"آ(ي

امروقدالدارسينتصرفتحتذلكبص!فيماوضعتنسخايأخذأناسمتطاع

القسطنطينيةمتحفالىوارسالهااماكنهامنالخصالحجارةقطعبىفع،لباشا

الب!يطانيالمتحفالىمتهاقسمأرسلحيث.عخهانسخارايتاخذأندمد
الفلسطينية.الاكشمافاتصندوقالىأرسلوالآخر
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أحدجدارفيبنيحيثم1871عامصةأولعرفففحلبحجراما

يعثنيالحجرمذاأنحلبفيألامالىيمتقدوكان(القيقاىجامع)الساجد

ناعمالحب!!علحالمرضمدامىتشكوالتىالاجيالفتركتالع!أمراضمن

ولكنمدةمكانهمنرفعالحجرأنوقكر،بهعيونهممسح!لريقعنالملمس

مكانه.الىأعي!أنلبثما

جبالي،7!!2فيجدولفوقكبيرةصخرةعلى!..ر*!7!ذلاحظولف
ح،،ول!!**ةيو!حلاالكنابة!،7أ6عليهاأطلئوقدنفسهاالكتاباتطوروس

منعددانفمسهاالمجموعةتحتيدحلأن53تحلأالكتاباته!مساعدتوأف

خلالالصشىآسيةفيناشيةأماكنفياكضهالتيالماثلةالاضيةانقوشا

عليهاعثرالتىتلكشهرةوأكثرماالحجارةمذه31و.السنينمنكبيرد!!

التواءعند!احاولطد!لأول"ميوك4ايبو(في!8ع4!ء،ءألبوغازكويخرا!في

م8291عامفيشا3ء3حا5+ح*ةع3وصفمهالتيا(آرماقيلكيقلانا)الهالسنهر

فوقتلسعبحبقاياعلىتشامدكانت.م1842عامفي"."ء+!،،صو

مامةسديفةكاؤتا"ؤهااح،%اويبدووتحصميخاتضخمةجدرانكويبوغاز

كايايازيلباسميمرفصخريشوءمناككانمنهاميلينبعدوعلىمحصنة

اسشلتلف،العلبيعيةبتجاويفها(المكتوبةالصخرة)وتعني*!يفا،طـهأل!
فصبعلىالخلفىالجداروسطفيجزآهيلتقيمزدوجموكبلتصويرجدرافها

الطقمىبتائيرمطكلحجريقومكويبوغازفيالمدينةوصطوفي،لهرتفع

عليهاكانباريليكايااشكالأنكما،ميروغليفيحثىفقشعليه"ز34*"+ةكط

ضخمانتمثالانبهيحيطمدخلايخاهيوكفي.الجواتعلىميروغليفيةرموز

وأقديمةةن!دمتغعي!أنهايتضبحالتيالتل!!بمعاتالىمنهيدلفالهوللابي

!!7آدا!ك!*اح5،منحجريةأنصا!منال!تقومالفربنحووبصي!ا،كبيرابناء

فاكض+لأ+3فىق"التلالوفي،7""ول*لاح!!*3،آ!ك3الماحدينقلعةتشيو
كمشهدوصفهاالديحلأ؟2هك،(*3ميرودتوساياممنذممروفةصخريةدنحوتات

3ح5"(+3سيزتيسالمعريالملكوالي"أل+ء4*،ه"ء3نيوبيامذراءا

م8791عامفييىوستىومميزال،8،ح!اءالمذرآشكالنفمهححلأ!5زارلف

اعلافافيهاأعلنالتوراتيةالآثارجصعيةفيمحاضرةوألقى!م1880وفي

كقلك،حثيةاثارالامىماالاناضوليةاننحوتاتمنوغيرمابأنهاقاطعا

آسيةفيهابماالنهرينبينمابلادمثمالىالواقمةالحبليةالمنعلقةأنأعلئ

ابناءيممكنهاةمي!قلاالازمنةفيمأمولةكانتأنهابدلاكلهاألصفسى

الحثية.اعبانلا

الشرينالسنواتوخلالالحثيينقضهميةالىالعلصاءذلكبعدتنبهوقد

تووكببرةكثبرةزياراتؤركيابزيارةالآثاريونقامسبقماتلتالتي
فيسيماولاسابفاتهاتشمهالتىالمنحوتاتمنأكثرداعد،1اكتشافالىوفقوا
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بهاقامالمجالمذافيالبارزةوالرحلاتوالشرقيةالغربيةطوروسجبال!*نطقة

وموجار!*!!3ءألوراسسي،(بم1883-188م)!!ثع،"!م!4و+!ل!همح

.(م؟894)وميدلاموموجارتم1893وثانثر،(م1890)طكلة!ء+

.(م0019)فوتوكروندرسونوا

عاممنذالبريطافيالمتحفبهاقامالتيكركميشتنقيباتافتجتلقد

المبانىمنمجموعةالىبالاضافةالحثيةالهيروغليفيةالكتاباتمنعددام1879

أخلهوتكذلك،م1899عامبابلتنقيباتنيمفابهنبعلىعثركمايةالاش

منعددام1892و1888أعوأمبينسوريةفيزنجرلىفيالالمانننقيبات

عامفيط.37ءح+حح4+ة4آقامعندماأقنجدومكذا.المشابهةالافريةالمبانى
أفىا96حواليجاسعهيضمنن1تمكنالحثيةالكتا.باتجامعبطبعم1900

.(33)وطبعاتهاالاختاممنعدداكبالافافةمكتوبا

سوريةفيالاقدم!يىعلومنقلتجةالتىطريقعنانهالقولوخلاعة

عبسوربةالى3المربيةالمظطئمنوغيرهاومعرالاناضولوجخوبىوالمراق

.(الميلادقبلوالثانيةالثالشةالالفين)فييمةالفالعصورفيوالروماناليونان

منهماخذتهاالتيوفنونهمعلومهمالمرباصشرجعالترجمةعلريقوفى

المرحلةاقتفمشهاوتنسيقافافاتمعأيضاوالروماناليونانعلسيقعنأوربة

-ا....-د.!اأوربةعادتالترجةيقعلسوعنالاسلامبع!يدةالب
واشبيليههيلقص!ي!كنجكمعروفةمراكزعبرالاسلاميةالعربيةالحضارة

مريكا.1وأوربةليالحديثهالحلوماتمنجقعلىاليومنتعسفآيضاعلريقهماوعن

نيهايكونفق!اللائقمحلهافيالترجمةوفعالضروري!نباتولهذا

العلمية.مشكلاتناصنلكثيرحل

ومالعرفناهماخلالمننلاح!فانناالترجعةعننتح!ثدصناوما
بل،المكتوبالفيمتراثنالترجمةاو!صتالذينالمترجمينجلأننمرفه

قامواالذيالصظيمللععلتقديحرناومعالساميةلغاتناعنغرباءتقريباكلهم

وقد)،ساميةلغةةيب!علاواللفة،اللفةابنالئقافةابناننعشقدفاننابه

النريبمنأكشروالعضارةا"للغةألهصرارفهمعلىأقدر(الساميةاللفاتأمتكون

مواكبةعنعاجزةتظلب!افميهاحضمارتهاوعملعنتمجننأسةفان،اللغةعن

يرددهماباجنرارالاكتفاءوعدمالمجزذلكلتداركمدعوةفهيلذلك3الا

ؤمومنجذورمات!ميئالىكذلكمدعوةومىالترجماتوترجمةالاجانب
لصنحارتهاتوحيداالمكتوبقىاثهالترجمةأبنانهااعدادفيوانحضارتهاترحيد

مذهحلفيمتناقلةبخعلواتتسيرحبجامصةأنحسب9و،لجذورماوتعميقا

ليشملع!لهفيجذريتعلورعلىمقبلالتراثممه!فلمليدريومن.المعغملة

.العصورقدم1متالارضمذهفرقالانهممانخلفهالذيالتراثحل
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:.لهوامشا

،166ص،والسومرييننيي!اسلابينالرافدينواديحضارة-احدسوسه-؟

الرشيد.رار-421دراساتمهلسلة-م1980بغداد

الامين-حسينمحمرر.دترحمة-م1962ممدالى،الطررعلىكتسرا-ارواردكييرا-2

.58ص-57صالبواديسكتبةسعسالاضادوالشرللعلباعةفرانكلينمؤسسة

.59عىنفسهالمعدر-3

.احاضيةنياتهاوالصفعةمفسهالمعدر-4

مرجمه-3ص،والآصورلههالبابلمهالعضارمان!النهرسنبنمابلاد:ديلابورص-3

-اقامرةا-35كتابالالف-بكرابرالمنععبدالدكتورمراجصة-كصالمحسم
والتصليم.بيةالتسوزارة

ة.-ط!"3ك!ول.ى.5!ةفىح!*ك!+.ء45.

7.-نصء!ح،له!،+"+ع!ة33!ةس!7و،ةقء*طاح!3طح*حاء!يلأ.50،.

.م197آ!صداد،الاعلاموزارة،12عىالسوريةاللفةقواع!ةلهوزيرضيد-8

ذاتها.والصفحةنفسهالمسدر-9

،50-3!مع!+ول!..عذح45.0.

.3عىالسابقالمص!ر--ديلابورتاآصالسابقالسدرةنوزيرضي!-11

،2.-.+،+،محا!ه!ء".حة!.".ء5،.

لالم!3*ق.ى46.0-.-13صو12صالصابقالمصدرةفونريرثيد-13

.13صنفالمصدر:فوزيرضيد-11

،؟.-لالمط5آ!كء."ةح!".47.

.168صالسابقالمصدر:احمدصوسه-؟6

،7.-!أمة)حصا+.5.80،ة!ه.53-52.

حمط+!ك..ء،.ةحم،ء.84.
مهم!*3+ولء..حة(.*.4".

81-رشكد

91-رنبد

برديلا-2

:تر!ريلاد-2آ

يزفوشي!ر-22

-1،صالسابقالمص!رة

.ا،صالسابقالمصدر:

.هعىالممابقالمعدر

.16صالسابقالمصمدر:

-،صالسابقالممدر

.16صالسابقالممدر!

-،،2-

42.-ط!"دللال!!ك.ك!*ء.هح(ة..ء49.
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:.-

26-

-م7

-2.؟

.977،

-م6

12."

ذاتها.والصفحةه!فنالمصد!

.16صالسابقالمصدر:فرزيرشهيد

.67صالسايىالمص!ر:ادواردكمير!

.20مصي-201وعى1ماثى-199عىالسابقالمصدر،كييرا

ا!زحولمح!ه!.ط!"ح"ح!ملو!حكء"!!+ذ!،*ح7!3!ح4!3أححه+5،ح،!لأكا!.*حة!،ح2

المربى-5التراث-ايبلاحصارةةشرقىخصت"السابقالممدر:ادواردكييرا

دمشى.-المربالكتاباتحاد،4العدد

.177صالسابقالمعدر:ادوارر!يرا

.172صالسابقالمصد!-ادواردكييرا

3،.-!"+!ط!ك!!لأ!4"،"4لهلأ"ل!ء44ة-!صهولط،31ط!4ة3مح!+!،؟حه،379

.رب-+*"1لإع50*،!ح+ةةول!حق،969-!س*!!مشأل"،ال!".3-2-

***
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العربعندالجيولوجيةوالمعارفالافكارفيوالمدلولالمنغول

الفضليجوادابراميمالدكتور

السبتيمعمدغسانالدكتور

اربيل-الدينصلاحجاسة
اقالصر

المقلامة:-أولا

وابتكارالمعارفتعلويرفيجليلااسهاماالماضيفيكثيرةاممأسهمتلف

لصالحالعلبيمةإسشغلالفيالطرائقوتنويعالحقائقواكتثمافالا!هماليب
ألانساننقلتومععلياتبتجاربالانسانيةةف!ملابذلكفرفدتالانساد

جيل،بع!جيلاوتوارثهتعلمهماآفاقموسة،آخرالاصورمنرحضارت

القوليكنولا،بينهافيماعلاتهامنقط!ةالسالفةالحضاراتتكنول

ليستأخرىحضاراتوانمتفوقل!رقانجازات!شلماحضارةان:جزما

ماحضارةان:جزماالقوليمكنولا،الاصليةللحضاراتمقلدةصورةالا

القوليمكنولا،محددنعلاقفيالاحضاراتصنسبقهابماتتأفىلمبدعة
الحضاراتصقارنةعندوالادبيةوا،لفنيةالعليةالمقاييى!ا-ايضاجقما

الاخرىالمقاييىتظهرلابينصا،معبنةحضارةعليهتعسفتفيماالمختلفة

وأممية.مستوىأقلا"حرىاحضمارات

الحضاريأوا/لعرقىالتفوقبتماثيرالمنفعلةغيرالموضوعيةالنظرةان

مختلفةحضاراتقدمتهاكثيرةمهصةتاعا!لباولانجازاتعدةصوراأمامناتطرح

مماالانجازاتلهذهوالتقويموالبحث،العالممنمخشلفةوأمكنةأزسنةي

علىللتعرفالوحي!ةالوسيلةوما،للانسانالحضاريةالسيرةلعهمالسبيلان

-.داتىالهشلاءاوشعصبرونمن،بعدهبمائيرهوظانجازكلموقع

(01-تعع)"أليونانيةا.لرياضباتتاريخ"كتابهفيميثنظرلف

يرىفهو،قيالعسالتفوقروحفيهاجليتفيقةنظرةاليونانالى
الممرفة،أجلمنللممرفةحبهمشد-فيالفيصةالشعوبكلفاقىااليونانان

.مفكراعرقاكانوااسهم!

يخحدررنبل،متجاناشعبايمئلونلاال!رقيةالوجهةمناليونانان

لتفوقهم،سبباليسالممرفةأجلمنللععرفةحبهموان،مخشلطةعروقمن

نييجريمالفهم3لقدالادفىاقلثراكلثعوببمحاولاتبدءاير"اضحلتطورنتيجةوحمل

بفيةوتجاربهمملاحظاقهموتسجيل،وحوادثظوامرصنالخارجى.احالم

لمادساتمرلمؤادعا!ا-م،7-
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القواعدلاكتثافاليهيتوعملونمادراصةفم،ودنيويةديميةلاغراض،سشغلالها

حقلفيسيساولاالريافيةةفر!مللمثلابابلأملحبيكنولم.والقوانين

الشجربةمنالحفطريةالمرحلةلانشقالوافحبرمانغيروالهف!مةالجبر
والفكر.النظسالىرالتعلبيئ

وفخونهم،وآدابهمالقديمالادنىالشرقشوبعلوماليونانورثلقد

شعالىمنالممتدةالمتوسطالابيضالبحربشواطىءالمسترةلاتعالاتهموكاد

اليرناناتصالاتالىافافة،المعارفانتقاليالاكبرالاثىمعرالىلهمورية

واذا،والطبوالريافياتبالف!كيتعلقفيامنهموألافادةومعربابلبملماء

والفلكالجبرفيتفوقوالهابلاملفان،الهندلهيمانبالبساليوناننعوق

صوبوفلاسفشهماليونانعلاءاتجهواقا،ةرا!صلاوبالطبالمعريونوبنحوق
غنيةالهصرالىأغلبهموانمماءواجتماميةاقتعاديةلاطمبابالنظريةالدراسات

فقد،يميرماماالاخرىللئمعوبفان،التجاربوتحتقساليدويةالاعمالتكره

والممرفة،أولاوالارصادوالملاحغلاتالشجاربصوبالبابليالانساناتب

عموبمصرفيالانهمماناتببينما،ئانيافيهاالماسةالقواع!لاكتشافالنظرية

أولا،السناءيالاصاليبوتطورتالمبفاردمرالمقيدةصنبوحيألافان

ثانيا.والسعابيةالرياضيةا)!فلهميةالممارفتسجيلوتم

النظردونمنوآدابوقنونعلوممنخلفوهومالليونانالشعصان

أحكامهفيامتحينىالاوربيالباحثاجمل،اليونانيللترا!"طالاساسيةالمصادرالى

تراثالىينظرفهو،وابتكاراتاضافاتمنالاخرىالئسوبقدمتهماعلى

قدمهوما،التفوقبفكرةممتزجةبحتاوربيةيونانيةزاويةمنا،لاخرىالشعوب

المجالاتفيكثيراالنعلريةمذهوسادت،الافضلمويكونأنبلاأليونان

التراثفيوالباحثينالملصاءمنقليلنفرالامخهاينجولوالفنيةالعلصية

القديم.

عددشهملهنبغالعلميةالمعرفةتطويرنيأيضاهمالعربأسهملقد
والمنعلقيةالرياضيةالملومفيفألفو،اةالمعرفةصنوف!ئشىفيالملعاءمنكبير

أعدادأخلفهمتاركين،و؟الاجتماعيةالانسافيةمو!لاوالجيولوجيةالعلوموفي

وممرفةبالملمشنفهمعلىواضحةدلالةتدلالتىوالآئارالمخطوطاتمنضخعة

المتمثلالاجنبىللفرووكان،الطببصةوقوانينالانسانيةالنفساسرار

فيوالاوربييرالعرببيالعلاحنةوالحروب،المئهرقفيوالتتربالسلاجقة

والتدموروالجصود،العربلدىالعلميةةفر!ملات!فقانقطاعيىأثىهالاندل!مى

أثرهالعربيةللامةعثمانآلحكملا!مشمراركانكا،الميأدينجميعفي

المخطوعلاتفضاعت،وتطورماالعلميةالمعرفةنموانقعلاعىايضاالكبير

الكثيرواحترقمفقطالمكتباتفيتوفعآفاا-الىسنهابقيماوتحولالعلمية

-آ58-"
http://www.al-maktabeh.com



مكشباتالىمخهاجقءوانتقلمناكالامويةال!ولةسقوطاثرالاتلىفيسنها

منهاجزءوترجمالباقيةالآنارجعفيالدولوتنافستومتاحنهااوربا

.!ص!صلهابيالعسالاصلفاعبينمااللاتينيةالى

منها:كثيرةلاسبابضيقةتبقىبر!لاعم!للعلوممهرفتخاان
الامخهامشوافرمومانشروعدم،ا،لعلميةالمخطو!لاتمنكبيرعددقياع

وغيرمبترةبالعلومالمهت!ونيص!رماالتيالاحكامجميعومستبقى،زاجلا

.(21-تعع)كبيرانقصافاقصةودقيقة

الانسانلشخصيةالرئيسةالممالمطمممىالاستشراقرجالحاوللقد

العربىتجريدالىالهادفةصحاولاتهموتركرت،الرلههميطالعصرفيالعربى

الاسلحةةأنواعبشتىذلكفيمتوسلينوالابداعالابتكارعلىق!رةكلمن

لتحقيقأساليبموقركزت،وغيرماواللخويةوالمذمبيةوالدينيةالعرقت
.والمطاءالابداععناصرمنالعربيالانسانيدتجس

منولكن،بميراتاثرااليونانيبالعلتأثرواالعربأنفيصكولا

ال!ربية،العلصيةللنهنمةالرئيسالدافعكانالملممذاان:القولالخطأ

يحققوالمولكنم،انجازاتهموعرفرااليونانغزواالرومانأنالممروففمن

واشمبادوبالحسصربلذلكخلافااتجهوابلذلكبرغمالعلعيةالنطضة

كثيرةوعلصيةفكريةصراكزوجدتكاامتامااالعلميعيرواولم!لشعوب

لمولكنهااليونانيبالعلمتامةم!رفةعلىوكانتاليوفانيةالحضارةخلت

الذيالمسشوىعلىالمحافظةتسشعلعلمانهابل،عليةنهضةتحقيققستطع
قبل.منالاسلافحققه

الشاريخوان،الملوممنهميتعلوالمولكنم،بالفرسالمىبوتانر

عننمرفهماوكل،الاسلامىالفتحقبلالفرسمنكباربعلصاءيزودنالا

العلومبنقلالفتحقبلماالاخيرةالمرحلةفيافأنهاالفارسيةالحنمارة

الحضمارةبشوىتكنلالعمومعلىوافها،الفارسيةالىوالفلسفيةالطبيعية

.والعلومالثقافةفياليونانية

النانبرفيبكنلاالعربعندوالعلمالعضارةرام!زالالرئشالسببان

الدعوةبمدبيةالمسالامةلانعللاقةالذاتيةالعواملفيبل،الاجنبيالحضاري

،كانأيناعللبهعلىوحتتالملمأبوابالمقي!ةفتحتفقد،الا!مملامية

الاعتادالىألاوثانوعبارةوالاسا!ليرالاوماممىالمربىالانسانلهكروحولت

وتوحي!،الكونفييجريمالممرفةالعقلواستخ!امالفهمفيالنفسعلى

الاساعلير،علىالتجربةوا،الاوماممحللق!لاواحلالالرسالةنشرفيالفاية

.الاوثانعبادةمحلالخالقعظمةعلىتدلالتيالطبيعةووحدة
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والتتت،كبيرةعلميةقفزاتألاجنبيةبالملوماتصالهمقبلالعربوحقق

الصليةالاسا/ليبفابفعوا،4النبوثوالاحاديثالفرآنحولالامراولجهودمم

بالل!4وأهتموا،وتدوينهمنهالتاكدقبليحثالح!روايةسنللتثبتوانننية

ذلكفكان،تهومفسداالجامليباكسص*هتمواواليمالكرالقرآنلخةلانهاالعربية

بالاحكامواحمسوا،والمصاجموالآدابسم!نلاوت!ويناللغةعلومقيامنحوبداية

فكان،دلكوعيرالاموالوتقسيموالغراجوالمماملاتالفقهوأصولالشرعية

بكتابةوامتمواالاتتصماديةوالم!اصلاتالخعرعيةلأالعلوملعنهوربدايةذلك

جعلةالظريخأنوعرفىا،وتخير!والصحابةالثرجالرسولوسيرةالتاريخ

الوقائعتدو.!فيالدقيقةالاساليبابحتدعوالذلك،زصنياا،سقابمةالوقائعمن

الخرا!اتعنومبتمدويئ،الملنبويالحديثتدوينبمنهجمئكدونمنين!تاش

العلة.وام!تعراجالسببافباتفيوالاساعلير

وبفضلريبدضنمنأسهمقدللعربوالعضاريالثقافيالتطوران!ص

والمعرفة،العلمنحوتنقعجديدةعربيةشخصبةبناءفيالاسلاميةالعقيدة

اكنشافالىمتطلمة،والوقاثعالاقوالفيالتثبتفيمتمددةباسابمتسلحة

الشو!عندمافهمالىمتونبة،وعظمتالخالقوحدةعلىال!الةالحقائق
راتهامنواثقة،السالفةللاممالحضاريةالانجازاتعلىمخفشحة،!لاخرى

وحدهالثقافيالنضجلهذافكان.أجمعالعالمالىالحضاريهرسالتهاحملفي

بروقعلويىمامنهاوالافادةعليهاللتعرفالاجنبيةالعلوآعلىالاقبالىالفضل

بهةالقياماخرىشموبامشعلاعتلهلاالعلومعلىالمربيالانفشاحمذاقلولا
،كأيىةناقىوالانسانيةولتنماخرت،ثابتةمو!سلالبقيتوال!المفيحضارية

مخفرةأمةمنبدلااذ،علصيةفهضهمةتخلقلاوحدماالصلعيةالمبرفةلان

لىلنزلهئر!وليركلهـ11لهر،-!صوس!ال!علاءعلىقادرةللفهمملةمز

والنشأةالمولدفيذاتيةومنعللقاتجذورذاتالمرببةالحضارةان

اضطراريتأئيرنتيجةيكنلمالحفاريةالمنلامروبمضللشقافاتاخضانهاوان

ونزعتهاوالهضمالالهشيعابعلىوقدرتهالتفتحها!لبيميهنتيجةبل،%،رجي

الانساني.الفكرمصادرجيعمنالافارةالىالانسانية

ال!ىبيةالامةاففتاحالىنظراكثيرةالعربيانملعىالترأثسصادران

الحضارةقيامممبقتالتىالاخرىالحضاراتانجازاتعلىالعربىوالانسان

:المصادرمذهومنوالمعارفالملومسيادينفيال!ربية

والبابلي.المعريالمعدران-1

اليوناني.المصدر-2

الهلنشى.المصدر-3
المربية.للامةىتا(ذل"االمصدر-4
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الجيولوجية:لل!لومالعربيةالاصول-ثانيا

التأريخمصاد!فيعادةتوجدالتىالجيولوجياعنبر!لاكتاباتأن

العظماءوالرحالةالجغرافيةوكتبوالاحجارالجواهروكتبوالرسانلألعلبيعي

فيتؤئرالتيالعوامللحقيقةالعربادراكواضحااضلهاراأقالرتوغيرما

والتحولاتعخهتنشآالتىأوتصيبهالتيوالظوامروالتغيرأتالارصسطح

ل!عوأملالعرباتراكوكقلكوالبحراليابسةكانتقالالارضسعلحتغيرالتي

الصخورعرقواكصاوالبراكينالزلازلعنهاتنتمأالتيالارضباطىىتؤشالتي

زخرتفف،(ه"-8ادمز)ورديئهاام!يجوعرفوافيها!امعنواوالمعادن

المختلفةالجيولوجيةالظواهرعنالمعبرةالكثيرةالجيولوجيةداتيالمفاللفةكتب

البحارواسماءوالمياهأيضاألارصسطحوبثكلندا!ملاوبا،لصمخورالمتعلقة

التن:مذهومنالحجارةوانواعوالطينوالارضوالاوديةالجبال.

الكريم.القرآن-ا

المخعص.-2
.حيانبنجابررسائلمختار-3

الفلسفسة.الكنديرسانل-4

.نا!لبلاكتابمختصر-5

النفيسة.الاعلاق-6

والمالك.المسالك-7

المتيقتين+الجومرتين-8

.والاخرافالتنبيه-9

الجومر.وممادنالذمبمروج-01

الاقاليم.م!رفةيىالتقاسيمأحسن-11

-.الصفااحوانرسانل-ما

الخفية.المياهانباط-13

.النجاةويمابالشفاءكتاب-41

الجوامر.ممرفةفيالجصامر-15

.المسعوديالقاتون-16

الاماكن.نهاياتدي!حت-17

التاريخ.فيالكامل-18

سالبلدانمعجم-19

.الموجو،اتوغرائبالمخلوقاتعجائب-20

.المبادوأخبارالبلادنارآ-21
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وطبيعتهاالارضشكلتغييروالجيولوجيةللظوإهرالتفسيراتأصبعتلقد

عخدالناسىعامةاعتقدفق!.والخرافاتللاساطيرماربوالابطالالآلهةبسبب

للسهولان،الاغريقعجاضأحدكانالذي!*ح+!تصبممرحدوثتفسيرمم

بفعلمياماتعرضتببحيرةيوسامفعلاةكانت،لنيسالىالماليةبالجبالالمحفوفة

الفرصةم!طياالجيليالحاجزخلالصعرافتحالذييرسهمي!ونالالهععلف
الجلملالعملكذأا،سعالهبهالاجمالأعز!كماائبحرالىلمجرىالراكدذلصاء

.الميلادمنسنة،..قبلأي،ميرودوتزمنفيهرقلالى

لمثلواقميةأكثرقفيىات!حلهاوحلتألخارقةا،لقوىمذهاستبصدت

الراسخالاعم!ادبازرراءسرقضلالمارلمحخا!أفانهذاومع،الظوامرهذه

وانه.!بوسبونالا)"فعلمنكانى!أول!+تمبممرحدوثان":القائل

مذهالىوالصدو.عالارضسيةالضأتيعننونالذينالىبالنهممبةمحتمل:سء

كاررارباارباالجبالتصزقانوافحااعتتاداميرودوتويمتقد،الالهه

الارفت.اتالهشبفعل

للظوامرايخارقةالشفسيراتهذهايكيحىالععربدايةفيتراجتلف

45منعاش)!مشرابو!عزافف،دي!جلاالمصركتابأمامالجيولوجية

اتالهشتأثيرالىتمبمعربباعلة(الميلادبم!2ءألىالميلادقبل

داعت!ألابالمتفبنأسلافهعنالجخر"فيمداكاشاباتتميقتوبذلكالارضية

حمسةمدىعلىالرؤيةلنضوجمحتملأمروهو،و)الخرالاتالاساعليرعن

سفكرعلىرطا!الاوالمممع!ا!طهمطرةمنه!لاقمبنامالوكدأصومقاىون

لفتتالتىالرصولوجيةللاحداثممالجتهمعم!الاوائلوالكتا!انقكرين

حماستهم.اذكتوانتبا!م

الفلاسفةتصوركلبئخرىأوب!رجةالعامةالمعتقداتقثيراستمرلقد

رغموعلىونشماطهاالعلبيعيةالقوىعمليلاحظونبدأواالذينوالمفكسين

مكانها،حلتالتىإ،لاسا!ليرمثلمثلهاعلميةغيرالمفكرينمؤلاءاتشتاحاتأنمن

الاذكارفيتقدمأولابىارويحعكنللجيولوجيارواداتحدراأنيمكىاتالا

الجيولوجيةللآراءصحتصرامشساضخلالمىالموضوعاتمذهفيالنظرية

.لرومانوانانليوابات"كتافيةالمبمثس

والفك!الصلميالفكرحلالهاتطورالتيالمتصاقبةللعصورقكريأقيوفيما

الجيولرجي:

..مق050-.مق0400والاساصيرالتجريصعصر-1

ية(الفواليوناقيةوالهـابليةيةا،صرالحضاراتعر)
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.م،..-.آق0..4والفلسةالاساطيرءصر-2

اوالروماناليونانحضارتىخعر)

.آ900-م500المظلمةالعصور-2

.م0120-م090والاستطلاعةفس!فلاعر-4

(الاملامصرفيال!ربيةالحضارةعر)

،ألارضوجهتفيرإلتىالجيولوجيةال!واملبينمن،الانهارضفلتلقد

"ميروروت"امتمفف،العصموركلىالانسانامتماممىالاكبسالجزء

لمنا!ةكتاباتهمنجزءاوأفررلمصرزيحارتهاباناليلبنهسبالفااهتصاما

صنويايرسبي،كاالطمىأمصيةعروتدصا،اهمنهرالضالبارزةالممينإت

.(النيلمبةمعر)انةالقولالىوخلصمعرارضسعلحعلى

ملؤ!قالنيلنهرأنورأىالنيلفهرصجيولوجيافكساميرودوتقدآ

واستصالبحسصنخليجاهـ،يوماكانتالتيوصنع!طيبةبينالمنعلقةبرواسبه
يمتحجرةيةبحراصدافوجردلاحظكص،الدأضاحنىكودالعلمىآماوليدفعلنهرا

(آصونجوبيتر)الالهواجهةكنريبةالةتلكىسيماولامعرتلال
ملحيةرواسب)أرضيةقشرةوحودن!و،ذلكمن*ح+)!"روخلعىلهلأ!7ه!ل

السفلى.معرمضىفيماغرقدالبحرأنالى،الارضسطحعلى(سقيقة

ل!لمالحقسعىإلاب(م.ق32م-38،)!كأل؟5"8++!وطسرايعد

قيمةائاراتالاصليةالصلميةاسهاماتهالىافافةأوردفقد.العلبيعي،لتماريخ

نأوأعلن"ميرودوت"قول(أرسطو)وسعوقد،سبقوهمنكتاباتعن

النيلفنهسممتواربمحرمغعلاةمايوماحقيفكانت(كلها)معر
الىأولااياهحرلا5المحر!نالجقءفىلكالروا!بمنالسنويةبحمولتهصاص1

من"العظيمةالكلصاتبهذه-و،قدريجياجقافاتصاماجفتمستنقعات

5،!لل!"فانأزلباالكونرامومايتوقفلاالزمنكانلماأنهالراضح

الارضوان!،انعاجريانايايجسلم،كافةالانهارمثلمثلها،النيلونهر

وتموتتولدالانهاركانتاذاولكنه،مايوماجافةكانتبالماءالآنالمغطاة

بدلاالبحرفان،بالماءدائمامعطاةتكنلاليابسةمنأجزاءكانت،اذا

ليمكىحتىاخرىاكويتركهاالمخاطقبحضلمحفطىممضابهةبتعييراتيمرأن

منتشبل!لدائصايابسةولارائمابعراتيقىلافاتهاالمناطقان:اتقول

.(12-جابكلي)الزمنيمرورأخرىالىحال

الكونوعلى،الارضموضوعكلمتباينةموفوعاتفي(أرسطو)علم

التفيراتوعلىالافهاروعلىالمعادنننأةوعلىبالبراكينوعلاقتهاالزلارلوعلى
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.الاحجارمرجوافيالافكارأزمار-2م

والبحر.البرعجائبفيالدمرنخبة-23

.البلدانتقويم-24

الجوامر.أحوالفيا،لذخائرنخب-25

والنهاية.البداية-26

.خلدونابنمقدمة-27

:والرومانالاغرييعن!الجيولوجيةوالمعارفالمفاميم-ثالثا

و/أنارت،البدائيالانسانمخاوف،الم!يبطلاالاوليةالقويأيقظت

والمواصفوالبرقالرياحلهت!بف،عندهالاستطلاعبونشعكحخيلاته

مباشرةفلوامروالبراكينلازلوالقدو&اوالعاتيةوالامواجالانهارففيضان

لهمطحعلىالثانوبةالظوامراسمتكا،وقويعظبممائلمرنيغيرلكانن

والعخوروالروابيالارضيةوالاترلاقاتكالجبالنام!نالافيالتأثيرفىالارض
وأخادبماالباولكل!كوآدميةنمهغريبةاثكالمنلهاا!والناتنة

المغللمة.السحيقةامريتهاو

القصمىالنلوامرمذهكلمننبتتكيفيتصورانععبايكنولم

تفهمأينماصمبايكنولمالعلميينوالالهشختاجالملاحظةروحفموقبلوالاساعلير

فالورحتىطويلةمدةالمامةتخيلارقاءفيالاساعليرمدهتأثيرا!شرار

الطيعةلتفس!صالاولىالملاحظاتوفلهرتالمفكرينمنعددبينالملميةالروح

الىبلدمنتباتالتيالب!ائيةبالثعوبالخاعةالاصاطيرعلومفيالكونونشاة

يكنذلكوعلى،بهانمضأتالتىالاخرىالطبيميةوالعواملللخاختبعاآخر
المرغلةالعصورانسانأفكارفيالجيولوجيةالتصوراتتشبعيمكنانه:القول

شروحاالاوائلالكتابععلى1حيثالعلعيالبحثعصرعلىالسابقةالقدمفي

التيالعليعيةوالنلوامرالوقائعمنعددلتفميربالفرابةتتصف(تقفسير/1)

شامدوما.

بقاياأواساكمياكلأومتحجرةقراقعوجودالوقائعتلكزوأبى
تملوجبالقممفوقالارضيةالغشرةصخورلامدفونأخرىبحريةكائنات

كبير.بقدرالبحرسطحمنسوبعن

ف!سبحيواناتبقاياليستالمتعجراتمذهأنالاوائلالكتاببضيري

هتبأنب!ضهمفاعتف.الحياةغيرأخسىقوىبفملمناكوجدتوافصا

واعتف.كل(ذلأسباباواعطور)الخجومتأثيربفضلنجمتقدالمتحجىات
داخلفيحدثتالتخمربسملياتضبيهةعملياتالىتمودفنماتهابانآخرون
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نكاتوأكادببأنهاأخرونوفسرما،لدنةطريةتزالماكانتام!نعاصخورا

لهوها.أثخاءدالخالقةللقوةوعجيبمألوفعيرانتاجمنانهاأوللطبيعة

للمالمالفعلىللحلقالاولىوالمحاولاتالتجار!بقايابانهاآخرونيرىحينعلى

نجتقدالمتحجراتمذهبانيعتقدور3غيرآحرينأنغير،فيهىث!بن/افي

المفسالكتابتماليمفيالشكولتولي!البثريةلخداعشريىةقوىتأثبرعن

مبشرينقواممبكلالرأيمذافديقاتلورسالمفالكتابهـأبعلال:جنا

الحاليةأماكنهاالىجاءتحيةلكافناتالفمليةالبقايامىالحفرياتمذهفين

الصخورداخلالمحفوفلةالحفرياتمذهوبأنالعلوفانمياهبفعلالجبالقممفوق

تمارفه.ولاسالمفالكتابسجل:زكد

كثيركانوتالاوانلو"المؤلفودالكتابمؤلاءقدمكيفطالآننفهمولكى

تكونتكادلاثياءللمقلومنافيةوغريةتالههةتفسيرات،أفداذارجالاممهم

نأالىالاوائلالكتاب؟هؤلأءدفعتالتىالاسمبابونركوانبنفمهاافحةو

والمراجعال!فيوالتنقيبالبحثأفلهرفقد،يبةالعرالفرضياتتلكيفرضوا

الاساعلير،تسودهعالمفييعثكونكانواان!،الوقتذلكفيينمتيزلمؤلفين

لك.بقمتأنرةممتفكيروبحاثهمآنقوطراسهـلوماتهمنتفكا

العلميةبالفروعمعيطينيكونالموامتمامهمايوانلالكتابتنبهان

تركزابلالجيولوحبةالعلوماتنمغلهالذيالمدىكلليشلابصتداولم،الاخرى

مثل:حماستهـموافارتامتامهمجذبتمحدورةموضوعاتعلىأولا

لارض

اص!ها.وخووطبيمتهاالاخرىوالمعادنيمةالكسالاحجارنشاة

وتطورما.والمعادنالخاماتنثماة

وتكونها.الاحجارنشاة

اما.و.صغزالارضمهالعصرةصخورقلهنهالمزالاحجارصلبممه

وسلاسلها.الجيالفالورالىأدتالتىالاسياب

.والانهارالينابيعنثأة

نل!ابعلبيصةحرلالاصخنتاجاتفيزلكرب:أتواماومفسالزلارلأسباب

الازمنةخلالوحماستهمالمفكرينانتباهونشا!لاتهاالبراكينأثارتكما

البركانية،النشا"اأتمذهفيهاحدثتالتىالمناطقفي!كليماولاالسابقة

الظوامر.لهذهمترابعلةمنعلقيةتفسيراتنبلمأنناالا
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بأنهاالارض(أرسطو)عرف.عالمىفيضانوعلىالارضلسعلحألسالفة

تسقعلهالذيالمستديربالظلذلكعلىودلالاخكالأكملوموكرويشكلذات

ولمتافشةللنيازلررسالتهمناءأجنوأفردخسوفهأثناءفيالقمرعلىالارض

الارض!!تأنالىومئد!احدوئهايحقلأنيبالزلازلأنودكرالزلازل

البتسناذنبدفلايحلاحكلمالتفاؤلمذاداموطالامتزازعنالنهايةفي
ناتجةالرلازلأنفاعتقدخ!!لئةشعميماتعندثذقدموقد،أخرتفسيرعن

الربيعفيلازلالسكثرت،الارضباطنفيوالجفافالرطوبةامشزاجمن

ارسطو()وعدالش!بوالجفافالكثيرةالامعلارفصولأثناءتيرالخريف
بينما.فيماتباطالارثيقتيونيةالبركاتلموالمدثورالزلازلفلامرتي

العضويةوغيرالععويةللمصلكتسالا!لعرضهفي(أرسطو)ينمىلم

مثمئهابشأنمقترحاتهم!قيوإنوالمعادنالفلراتوالاحبارطبيمةيهمالجأن

اسهأماب!صانالزفيريةالنازاتمننوعينوجورافترضولقد.المحتعل

إلضازأتالموينمدينوأحد،خ!رجهاأوالارصداخلسواءالعلبيعةفيماما

والانواعالمعادرتهـطي(سوأداقااحترآعنالناجمة!الجافةاوالمدخنةالقلهيرية

الزفرلههالغازا!الآخروالنوع،الماءفىسذوبلاالسيالحجارةمنالأخرى

.(1،-ادمز)السحبتقبلأوتنصهرالتياتالفلشت!طىالتىةبل!رلا

بآسلاممرفةوأبدىللاتهارالعلبيعيةالظوامركذلك(أرصعلو)ناقمش

ناوذكرالمتومسطالبحرلحوضالئمالىالجاتعلىالموجودةالعرفبننلما!؟

مماالميادمنضخصةكصياتوشتلقئلبويةالرصلوو"تكثفببرودتها!لجبال

مستقاةجفسافيةرسوماأرسعلووأعطى،معلقةضخمةبالهمفنحةتثبيتها،جكن

آعلىمنتهبطالانهارأعظمأنتوضحالمتوسطالابيضبحوحوضومنآلهيةسن

البحيراتوجودباحتصالوسلم،القنواتمنالكثيرفيتتحمعحيثالبقاع

الىألمحكماالانهارمنهاتنبعاريمكنالتىالارضلهمعلحتحت؟لحولهية

.الارضتحتقنواتمجارييالانهاربعنىاختفاء

فاحصةبميرالقديمالعالممركبيربجزء(م20-.مق63)سترابوطاق

للجغرافيةوصفاكاهأعالهأعظمانبىعمسصعهماوقيملهئامدكامالهفحص

وبآفكاردقي!"بملاحظاتمعلممةكانتأنهاالا،عصرهفيوالصمياسيةالطبيعية

التيالعلبيميةولمجالمواولالبلدانمنللكثيرالطميميةبالصفاتيتعلقفياثاقبة

والزلازلالبراكينعنمسهبةكتابة(سترابو)!ف،الصفاتمذهسببت
الانهاروعنالمتوسطالبحسبحوضالياهجمرافيةوعنالجشرنثأةوءن

وعنالبشريالجنسفناءوعنالنباتاتلجنوراحىالاصالعولوعنورلتاتها

اليسيرالنررتضمنلاافيتهفجمس،السالفةالجيولوحيةالتغيراتوعن:لمتحجرات

أوردبل،الارضلباطنالكامنةللطاقةالعامالتأثيرسالهاصةالحقانقمن
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وابتلتالبشرآلافوقتلوأمويةضقوقعنهانبمالتيالرلازلسنعدرذكر

ا)بمحرمنعلقةفيحدثتبىاكانيةثوراتعنالمملوماتبعضواعطىالمدن

.(19-جايكاي)،(25-ارمزأالتاريخيةالازمنةاباش!لمترسط

املرسانلالىاضافةوفاتهقبل(م65-3)(سينيكا)الفيلسوفكتب

منالهةفيهاناقثى!صلبيعيةأصفلة،بمنوأنكرارربهاعرفالتىوالمسرحيات

مسهبةمناقشةأيضاناقش!كاالجويةوالظوامرالسماويةالاجسام؟اسة
سريادسكتبد!و،الهامةالجيولوجيةالصلياتبعضكاتبأىمنكثس

تأثرقدأت،-يبدو،ونتائجهاالزلارلانئماةوعنوتحتالارضسعلحفوق؟لماء

الخامىفيبالغبخراب*،لإ*كدا،\ولحكامبانيامدينةاصابالذيالبالزلقكثيرا

منكبيرجات،ارزينصديقأبلغهفقداصيلادية63عامشباطسن
الحمامارضبلاطآنولاح!،بالحمامالزلازلحدوثعندكانانهالمعسقة

حينعلىاخرىمرةلتتلاصقأجزاؤهاندفتثمبعضابمض"عنتباعدت

دلكوبع!الحعامبأرضفهمثنماتالتيالشقوقخلاكمنلحظةفيالماءتصرب

اليناوصلتفصيليوعمفأولالروايةمذهوتعد،خ!رجاواونقعالماءغلى
.الزلازلعن

الكبيرةالارضيةالفجواتتملوالتيالانهارفيالنحتقدرةتساعدقدكما

المروعة،اكوارثاح!وثعلىوافمافهاالشقوقتوصيعفيللاءثا!لاوالممل

حاملةالاعاقالىوتهبطفتنهارالفجوأتمذهتتقوضالتأئيراتمذهف!تصافى

.الاحيانيعضنيكاصلةمدناأواليابسةمنكييرةساحاتمعها

المنابهةالتردديةالعركةوبينالرأسيةالعركةبين"سينيكا"ميؤلقد

الارتجافمووالحركاتمنثالثنوعبوجوديمتفكانكمابا"ليحرسركبلحركة

،الخاصةأسبابهالحركاتمذهفواع9مننوعلكلانيمتفمووالارتعاشأو

انزلاقعنالناجمةأوئقيلةعربةمرورعنالناجمةكتلكالارتعاشفمرحلة

سطحتحتضخصةفجواتجواتانهيارمنناتجةتكونآديصطنأرضي
.الاعماقيىمدو!صوتالثقيلةالصخريةالكنلتسقط!حالارض

الطبيصيريخاكنىلسخيكامعاصرومو(م79-23)الاكبربلينيكتب

لازلوالقأئلللاوالممرودةوالمعاىنوالحيواناتالنباتاتعنملاحظاتفيهوجمع

حدئتالتيالاخرىالطبيميةوالاحداثالبحاروطفيارالبركافيةو؟لثورات

اقتسبحيثالطصيةالمعرفةعنبالبحثحياتهفقدوتالؤرخةالحقبةابان

ميلادية.79عام(بومبيوهيروكولاكأ)دمرالذيالبركانموقعمنكاخيرا

اليركانيالنشاطغوامضامشكشاففيالرغبةفحيةالفيلسوفمذاويعد
رأيقكربعدبلينيف.الجيولوجيالمصو!المؤكدالاولالشهيدومو

ائلا:1النجومتاثيرمنمىالمماثلةوالظوامرلازلالرانفيا)ء،بليين
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ث،!حشوالرياحعنتنجمانهاهوالزلازلعنالشخصىاعتقادءعان،

هبو!اسبقأنبعدمندفعةالرياحتخرجحينالكاولالسكونمراحلفيفقط

وناث!الهامةالقلازلمىعررذكرأوردكماالممعلحيةتحتماالامويةفي

نا:و!الاليحسفىأوالارضسعلحعلىللزلازلالمصاحبهالعليمعمهالظوامر

أقلةناصعاللازنقامننيتما(اتح!!3"المكا!نناتوالمنازكالسراديبزاتألمدن

تأثرتت(؟وبى)مدويخةفيعملبةأرض"كالمبنيةالمنازلواناه!هغمن

جدصا!ةيركانيةترولعا،وربركانيةلثوراتوقائعذكركابالتةبرجة

.،ااماتالافص!إتلكاسجا!علىضوءايلئاندررر

أقدم،(م.تي287-437تاملأمي!8!"*لو36!ن3-ستووىاتيوفر)كتب

الاحجارصفةفيرصالةيعدأنويرورمدلرلهابأوسعالاحجارموضوععنب؟ت

المخلفةدنياتوالمصالصنحورخواصتصفالحالبطبيعةرسالةأقدمومي

فليكستالمتحجراتفي(ثيوغرا!غوس)آراءعا9،ونراثكامصادرهاوتبين

اسصاكبقايايذكروفيهالمتحجرةالاسصاكيااخرب!تكفيليلا!كتابتألا

.الاسودالبحرجنوبالواق!4البقاعفيالصخورفيجدت؟

منطاثفينتعليلفعاول(أرسطو)نهجعلي(ثيوفراستوس)ولر

الاحجارأنورأيهوالفلزاتالاحجارمماتامشيالمحنبينهماالجصادعالمطوائف

مائياصلذاتالفلزاتوأنترابافتصيرتتحلفالاحجار-الاصلترايية

عالمعجائبىشلكخ!صاشلحفالهاجملطائفةالاصجاربينمنواصطئ

ربعهايحبلغيكاررسالتهسنجقءافان،والحواهر،الكريةاحجار،الجماد

الباح!نأعجبالذيموالرسالةمنالجزءومذا-الجوامرفيللكلامخصص

العلبيعيةخواصهامنيكثيرعلمالكسيصةللا-حجاروصفهوفيسواهسنأكثس

ن؟دووالصلابةالانعمهاروقابليةالكصروقابليةوالبريقوالشفافيةاللونوكالثقل

تدفعالتىال!اليةلافانوالجوامربحمضفيهااؤش!سيصيبانيمكنالتيالاماكن

البصز()والج!ثصارروالكهركالمرمر،بعضدلهافةلمصريكفيصفووارر،فيها

الشباوط!!)3،طداء،طردوزللااوق!*"ح"يرلبيجااو،مردلقاولهحه3-++"3"

لبلوروا،طحنم*1!خالاح!ولاوللعقيقوا*لاللأءوالبشعائطغيقوولل3!!*

*!!طح+،+ءميجلداوح+*!ل5هحهعولطكعبلذاءاعرو!*لو1351و،يلصخسا

-+!لإةلو+ا+ع(ملداصجر)نهالخماارلا"قول*+عا+ح!بط!لمغنااحجوو

تاما،جهلانجهلهماومنهاكاملةسهـرقة4نمرذمامنهامذهغيركتيراذكروت

!؟الماسأمو؟هوفصاالنارفيهلمحعمللاالقيالاوماس:مثلايذكرفهو

آركانمنركن؟لمن!علوماقهجاءتولقد.ذلكر!!نأنالمسشحيلمن

المتوسطيالبحرتحفالتىالثلاثالقارأتمنالاغريقعرزكاالتىالدنيا
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قدجمنصعلوصات-وبابلمصرمنولعكا!جقديمهوماالمملوماتمذهومن
نجدحينالدهشةتأحذنافلاالتأر.خقبلماالىترجعضصميةاساطير،الارل

!قبولمجموعهيفالكتابدلكومعالعقلعنالمسافةبعيدكلامايقولنيصا
اللؤلؤأنعرففقد.با"وصاستنتاجاتهوبمض،عليةفسمةبعيداقبولا

الصدففيرافماتوجداللالىءانوطبي!ىذلكغيرمنيكونولاالصدفمن

المتحجر،التاجوعرف،البحارفيتوجدالمرج!سيةالشبوانذلكغيرفيلا

المابعللبابالاكبررالمص!تمدهذه!حط!!ا013دئما3(ثيوغراسشوس)ورسالة

استمربلينيطريقوعنالعلبيعيالتأروخفي(بلينى)كتابمنالشلاقنبمد

ثيوغراستوس!بوازناواذا،الحدترع!لاحتىالجوامرعلماءفيأشما

عنيحقللابهـا(ثيوغرأستوس)بعدء!جوانوبليني،الاولرجحوبليني

لقدنع.العليةالناحيةمن(ثيوغراستوس)منكتناأقلقرو!أربعة

قيمة.أقليقيناكانتلكئأكثرمملوماتهكانت

اذشيئاثيوغراستوس!بالاغرقالكتابمنقليلعددضاف9لقد

وأمميةالاقتصاديةالاصتخ!اعاتالىبالاش!رةسيماولاالجيولوجياعلمالىقيمة

:!ومؤلاءالبنا"يحةوالانثاءاتوالمناصالزراعةمحالاتفي!لممادن

.م.ق(641-181)ولدع!4!2!خ4ةلتس!يشرثاجاا-

.م.ق(44)!،د5ءآزح3!ح!ل)33سىورديود-

بة.دسيلا(06)اكا،يى!"ح!،4ظ!سيدرعفوبود-

ية.ميلاد(08)!شءا!،،ع!+!نيسنشيود-

.م.ق(7)5(!63،"بواستر-

الطبياومنتجاتهاندا!ملاباستعهالأولاموسوتكماديسقوريدساختص

بهاءصلتاكىالطر.مةوصفكماومادةن!مم(010)قكرالمجالمداوفي
والمولب!يناكادمياادكرمابهررن!والطبيةوخراصهاواستخداصاتهاالمرادمذه

وفىلكوسستحضرلااتهاوالحديدوالخحاسنكوالقالرصاصخاماتمنوعدد

يتومالاكاارمينيةمنوكولايىلكراو(نتيمونلااتشيدكبر)5اك"+،لستىا

وكذلكوالكبريتوالريالجار!والاورئبقوالقوالسينابار،نياوماسيدو

.حوالاولوالاطيانالشبمنوكثيرقيوالمعروةالخامالمشرةأذواع

.متي*"حواليفياليونانيوالتمار!الجفرافيةعالمسترابوولدلقد

التأربخية،أعصالهمنصنناشةأحزاءحففلتوت،ميلادية20سشةبصدوتوفي

رع!لاأععالأممتعدكتاباعشرممبعةفيتقعالتىالجغرافيةأعمالهأنالا

وأضيف.مق7صنةحوالىالكتابكتصولف،ا،وضوعمذاعنالفيم
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ويعتمدجداالمتمددة(سترابو)اسفارنتيجةاللاحقةالعلبماتنياجزاءاليه

عنالمتناثىةالاشاراتضعنفمئ،الشخعيةصلاحظاتهأعلىكبيراعتماىاوصفه

مذهن1فلنلهلفومبوعلهاالارضيةالمخا!لقارتفاعالىاشارته،الجيولوجيا

الاصدافوجودالارضارتفاعويفسرالارخيةالهراتنتيجةكانتالحركات

عىكثيرامرتفعةأماكنفياليومتقعالتيالارضيةالقشرةصخوريىالبحسية

امادصماماتويعدماالبراكينأولالنبراروجول!ارريفسركا،البحرسطح

عندالارفيةالهزاتحدوثألىتؤدياقىاوالابخرةالرياحمروبالىتؤدي

.(آ7-ادمز)للارضاختراقها

نأعلىأرلةوذكر(وليب!ريو/فيروف،لهخا)بىاكينسترابووصفلق!

ذكركماالبركانيةالانفجاراتبمصاحبةحدئتكببرةأرفيةنحتانفجارات

مجرلأاما.امتدادوعلىالانهارمصبعندالنهريةالروأسبفيالجاريالماءاش

الخاماتروابلهنكيروجودطريقةعنفكرةسترابوأعطىوقد

والنحاسبا،لذمبأغنىالاسبانيةالرواعسبانوذكرالدولمنكثيرفيوخواصها

العالم.فيأخرىأماكنفيالموجودةمنيلاتهامنوالحديد

(اليومكارامقالع)لونا!نبالقربالكبيرةالمقالعأنسترابوذكركما

البناءاغراضفيامشخدمالذيالرخاممنةوكثيرعملاقةكتلامنهااستخرجت

كأقدالرخ!ممنممتازةنوعيةأنكما،كلها(ايعلاليا)و(روما)قي

التاثيللعمليستخدموكان(باروس)يىةوجر(ميمت)منعليهاالحصول

(باريان)رخامان(سترابو)و!ذكرالاخرىالفنيةالاعمالوبعضالدقيقة

بسورامتلأتقدالعخورفيالموجودةالفراغاتكانتالمقالعمناخدعندما

ومناص(رود)لمقالعالرملىالحجرفيمماثلطبيمىامتلاءحدثكاالزمن

الهن!.فيالملحومناصبالباوالحدب

الجيولوجيةوالعلومالطبيعيالظر!عنوكتبواالعلومالرو!انعوقلقد

تبل99عامول!الذيطى!!+)!د5لوكريتيومسوأعظهمعالمأوقوكان

فيش!ح*ع3!د!مل!(*3ءالمسمىعصلهويقعالميلادقبل55عاموتوفيالميلاد
الاربعةالعناعرناقشكاالكونحلبيةمنعمورةفيهام!عليا،مجلدات

تهاتلافااوببمضهاعلاقتهاوصهااخوو"ءلمااو،ضلاراو،ءالهواو،رلناا"

وعالج.العناصرمذهذراتمنمكونميحيثمنالمادةتكونناقئىكصا
وعلاقابهاوالمحيعلاتالفصولوتصاقبوالمد،والميرالشسصأيفاالكتا!

تحلل:مثلبالجيولوجياالمبا!ثرالاتصالداتالععلياتوبعضبالقارات

الارضتحتالموجردةوالبحيراتوالانهارالينابيعأعلودرس،وتفتتهالصخر

والثوراتألارفيةاتالهشالىتؤديالتىالارضداخلالماتيةوالرياح

أحيانا.البركانية
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(37)فيالعلبيعىالتار!كتابميلادية(79-52)الاكبربلينىألق

أشاركماالممادنبمملكةتتملق37الى33منالاجزاءكانتحيث،حزءا

وكيفيةالمناجمعملياتالىوأشار،الفلقاتبمضعلىمنهاحملعدةمواقعالى

وصائلبثلاثالههمتخراجهيصكنالذ!ان:وقالالخام!نالنلزجامشخر،1

الطويلةتاس!ملاوفتحالاففاقو!لريقة،الاوديةروابغسل:مي
.(37-ادمز)

النما()و(والمرتفالاسبانيا)بالدهـفيغخيةمناصذكركما

والحدبوسب!ئكهارالنعاسوالرعاصالفضةعنحديثهمنجانباواعطى

15منهصنعالذياليركانىوالرمادوالالباستىالرخ!مانواعفاقثىكا
المختلفةوالموادالبلاسمترولمحصنيعالجهولصولحرقهالذيالجيريرالحجر

أحجارسنمتمددةونوعياتالعلاحونةوحجسالزجاجصناعةفيالمكتخدمة

.الاحجارض!بلالعلبيةوالمنافعالكريمةبالاحجارعنىكما.البناء

معاصريشميلادية(65-3)(3!أعم!طف!فمهسمنمكالوسيوس)لعد

الطبيعة"أسئلة،مؤلفاتوصن."فيرون"اعلورالاميسمقربىومن(بليني)

وعلمالفلكوعلمالجويةالانواعب!لمأولاتتصلالتيا،ر%سعاتسنكثيرعن
الجوفيةللياهالمخصعىالجقء.الجيولوجيةالناحيةمنويهمنا،الزلازل

الارضية.اتالهشوكذلكوالسطحية

ال!ملياتعنالاوائل!نقدمتالتيالمعلوماتأنسبقمعايتضح
عنالتوقعاتأىالامامةماحوفلاتعلىاحتوتبرها1سن3بالرالجيولرجية

بينةثرا"وتموشائمةكانتالتىبالاساعليرمشأفى"كاتالظوامرمدهبا!سأ

الطبيمةعنالفمليةالملاحظاتمدهلنفهمميرحقيقىجهددورالمتعاقبةالاجيال

.عدةمجالاتفيوعلميفلسفيتعلورمنالمعرذلكاحرزهوماينمصجمتفسيرا

سعلحنيبرعن،أخرىأحياناوصحيحةأحياناأسعلوربةتفسيراتأعطيتلقد

الممليةأنالتفسيراتمذهأغلبفيلوحم!وقدوانبحىاليابسةوالهتقالالارض

فمثلا،تماماالاصليةالمملياتفهمأسىءبيصاكبيرقدرلهاأععلىالثانوية

للارضالطويلالتطورعنبعيدةكاهمهمااشارةأوفكرةأيةمناكتكنلم

والتفسيراتفلاتوالملحوالمعلوماتجملمماذلكبعدالجيولوجياعنهكئغتالذي

.المنشودالعلصىالمستوىالىترققىلاالمعرذلكأحررماالتي

رص!لامذاسادالذيالعلصيللوضعملموساعاماتعولاهناكأننجد
وحلوعبثهاابئا!ةشواتتحكهاالعلميمةان:القائ!ةالفكرةاختفتحيث

الفكرةمقهانترتوقدمحددةتاي!ظنوقوانينشحكصهاالعلبيحةاررمحلها

التمكفيا!حريةفيلسوفلكلاناذلهامعارفةوجودعدمبسببالجيدة

-2-الأ
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الرومانيةالامبرا!لوريةانهياران.لهتروقألتىالآراءواختياربالمفاميم

،(،.-ادمر)العلميصيللتارثحالمنشودالتطورمنالكتيرحجمابىأليروغزو

.(74-73)يعلانيةالبروالموسوعة

في:والمدلولالمنقول-رابعا

الصفاواخوانوالمسعود!واسترابوأرسطوعندالقديمةالجغرالهيا-أ

سينا.بنوا

كضإبهليصحللهجرةالرابعالقرنمنالاولالنصقفيالمسعوبجاء
شالكتابمذأويعدهـ.332سنةنحو،االجومروممادنالذبمروج"

المؤلففيهتعرضوت.سليمعلمىبأصلوبف،المربيةالمصنفاتأجل
وبحث.جويبفلاتواحاطتهاالارضكاستدارةافيةالجشراإلمملوماتلبعفى

المدفلامرةوشرح.المجاورةوالجهاتالصس!ىالخليجىال!واصفعلبيمة

والانهارالبحارعنوتحدثالجيولوجيةالمنافىشاتبمضأجرىكا.والجزر

عنالاخبارذكر:عنوانوتحت.م9"،هـ-344سنةزلازلووصف

كتابهفيالمسعودييقول،الكبارالانهارأخبار!نوجعل،البعارانتقال

يأتى:ما212المادة"الذمبمروج،

حتىالدموروطولالسنينصورعلىتنتعلاليحارانالمخطقصابنكر

اذاالحركةشلكانالامشحركةالبحارسائروأن،صختلفةموافعفيتصير

لهماكنة،كأنهامارت،ق!ورماوبعدسطوحهاوسعةميا!اجملةالىافيفت

مىاليابسةالارضمواضعولأرطمةأبدامىالرطبةالارضمواضعوليس
ولهذهعنهاوانقطاعهافيياالانهاردصوتستحيلتتغيرلكنها،يابسةأبا

موضعولاابىآبرداالبرموفعفليس،البروموضعالبحرموفعيستحيلالعلة
كانحيثبحراويكوربحرامرةكانحيثبراجونقدبل،بحراابا1البحر

وحياةومرماشباباالانهارلموافعفان،هاوحرتالانهارذلكوعلة.برامرة

.نشوراوونمضاوموتا

الانهاروجريانالكونفيالماءدورةالذ!مروجفيالمسعوديوناقشى

يأتي:ما215و451المادتينفييقوكاليحرمنالاملاحوتراكم

الىعلانفةفذمبت،بدؤماأينمنوالاعينالانهارفيالخاسأختلفوقد

بحرمواجسعذبالبحرذلكوانالاعظماليحسوموواحدكلهامجراماأن

:آخرونوقالبرالبدنفيكالعروقالارفينفيانهاطائفةوزعصتأقيانس

والهايطالماليمنهافكانالارضاختلفتفلصاذا،سعلحعلىيكونارالماءحق

وقعورماالارضأععاقفيالمياهانحعرتطرا،الارضآعماقالىالماءانحار

-2لا2-
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سنفيكون،فتنبثقاسنلمناياماالارضلننطحينئذالتنفس!للبت

الكائنالهواءمنالارفينباعلىمنيتولدوربما،والانهارالميونذلك

وقالو!،وبخارماالارضعفوناتمنيتولدواناباسطقىليسالماءن)ومناك

.للاحتجماروصيلاللايجازطلب!فيكرهعناعرفناكثيراكلامانلكفي

جيولوجيبفكر(الهجريالرابعالقرن)الصفااخوانرسائلجاءتثم/أ

الرسوبيةالصخوركتكوين،الطبيعيةالجيولوجيامنجوانبتناولجدب

رسائلهم-!اهـلتكمابحاراكذلكبمدموافعها41وامشحاالقاراتونثمأة

:(94-91)الصفان17اخويقولوأنواعهماونشوءماوصفاتهاندا!ملاتكوين

والمرانوالانهاروالبراريوالجبالالبعارمنعليكاماببمحالارضان

الارضواناللهباذنالصالممركزفيالهواءفيمعلقةواح!ةكرةفيوالخراب

يخقسمصنهاقسمكلوفلامر،جنوبرىونصفئمصالىنعف،نصفانبجملتها

،انراعبأربمةموصوفمنهاربعكل،أرباعأربعةجملةفتكون،نمفين

والانهارالبحارموافعوسنهاوخرابوحواتوقفاربىاريموافعفنها

ومنهاضاضت.الاووالارتفاعوالشلالالجبالافع1موومنهاوالفرانوالاجممام

تتشيرلواضع!مانأخيياواعلموالعمرانوالمدنوالقرىالمراعيموافع

وتصيروفلواتبراريالجبالمواضعفتصيىوازمانالدمرعلولعلىوتشبدل

وتلالاجبالاالبحارمواضعوتصيروانهاراوغدرانابحاراالبراريمواضع

عمرانا،الخرابا"ضعومواخراباالصعراناموافعوتصيرورمالاجاسا1ووسباخا

...الاوصافمذهمنطرفانذكرأنفوجب

ر!تووالتلالالببالمنتبتديءكلكاوالانكارالاوديةأنأخيياواعم

ثمدةصنالجبالوان،والفرانوالآجامالبحارفحووجريانهامسيلهافي

تنشف،والدمورالاذمانبعلولعليهاوالكواكبوالقمرالثسىاشراق

الصواعقانقصاضعندوخاصةوتتكسوتتقطعويبساجفافاوتزدادرطوبتها
تحطو؟السيولالامطارانثم.ورماملاحعىأووعمخولارااحجاراوتصير
البحارالىجريانهاة!ثبذلكوالانهارالاوديةبطونالىوالرمالالصخورتلك

تبسطفورافها7وافطرابهاومئمدةأمواجهالفةالبحاروانوالآجاموا،لخدران
والدمورالزمانبعلولسافبعدسافاقمرمافيوالعصوالعلينالرمالتلك

وتلالا.جبالاالبحارقمورفيوتثبتوينعفالب!ىفوقبمخهاويتلبد

والتلالالجبالتهسنالبحارقعورانطمتكلماأتاخ!ياواعلم

سواحلهاعلىوينبس!الاتساعويطلبيرتفعالماءفان،تخبتانهاذكرناالتي

حتىالرمانبطولدأبهدلكيقالفلا،الماشوسغ!ليهاوالقفارالبرارنحو

.وقفارايبساالبحاروموإضعبحاراإلبر.ارمواضعتصير

السادصالمؤتمرابحات-273-
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صورةذكرمنفرغناقدواذا(102)الصفااخرازرلهمائلفيء!جو

فنريدوميامهاالبلارتربواختلافوالجبالوالبرارفيالبحارووعهمص،الارض

الجبالمنحبلمىليصىابر،.فنقول،المصادنأسرارمنطرفامنانذكرأى

بقاعمنبلدولاة!قبولانهرولاصيرةولاقربةولاالبحارمنبحرولا

ليستخاصيةولهاالاباطنهاولافلامرمالا،كبيرةولاصغيرةولاالارض

منضروبحناكتتكونأنبقصةأوبل!خاحيةمن،خواصعدةو1لاخرى

كاملةنصوصاالفصلمذافيسنذكركما.قروبعدةاوالمعدنيةالجوامر

.(58،59)الشكلينانفلر.العفااخوانرسائللبصض

دعانمليرسيالهجريالغامسالقونأضانلفيسيناابنالوئيسوجاء

سوعةالىمذهمنالخاممىالفئففي"الئفاء"كشبهفيالمربعن!الارضعلم

مدلمعدادافيهعاوتناول."العلويةوالآثارالممادن"عنمقالتان،القيمة

نظريتهذلكوسن.والشحليلبالدراسمةوالميترولوجيةالجيولوجيةالظوامر

رض!1الاعلاقةأوالبحاروانتقال،الودياررونشأةالتعرية،الجبالتكويىى

تكوينالىواشار.الصخور"كرموبيةوتكوين،ودلالتهاالمشحجرات،بالبحر

الظواهرعنلاحديثفصولاأفرد4أذكما.الرلازلوعلةالمي!هومشابعالعيون

ةف،%الاب.قنحقوس،البرد،الثلج،البخار،الرياح،كالسحصالجوية

.نباتلمذاوزكلنياا،لش!ا،عقالصوا،لبرقا،لرعدا:لىا

الجبالتكوينفيسيناابنلكلامفيالحسا.لنصالتاليةاالفتراتفيونورد

،اليومن!سفهععايخشلفيكادلافهوالملومتأريخفيوخطورتهلاميتهوذلك

الوئيسالشيخيقول.تقريباعامالفمذوضعهقدصيناابنكانوار
الشفاء(:)

.بالمحرضسببلبقعوس!،بالذانسببلذلكيقعلهقدالارتفاعوأما

ذ(لريحترفعأرالقويةالزلازلمنكثيرعنديتفقفكما،بالذاتالسبباما

الذكماوأما.دفعةالروابيمنرابيةوتطث،الارض!نطائفةللزلزلةالفاعلة

تكونبأن،بمضدونانحفارالارضمناءالاجزالبعضيعرضفان.بالعوض

،جزءدونالارضمنجزءعلىحركةلهاتتفقحفارةمياهأوفسافةرياح

السيولقزاللاثم.رابياعليهتسيللاماويبقىعليهتسيلمافينحفر

عنهانحرفمأويبقى،ش!باغوراتغورأنالىالاولالحفسفيففوص

والمسالك.املحفورمنبيتهاوماالجبالأمورمنكالمتحققومذا.شامقا

مخشلفة،تكونالارضأجزاءأنالا،الفيضانمشفقالريحأوالماءكانوربط"

.امفتر!يرححلاويبقىاللهنابىالتسفيحفر.حجريةوب!ضهالينةبعضهافيكون

النشوءويبقىوبتسعالايامعلىوينحفرينصفرالمسيلذلكيراللائم

.،اأكشرشهوقهكانالارضعنهنحفراوكلما
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أحدمنتكونهافالجبال.الثلاثةالاحواله!لالاكتريةالاسبابهي!ذه

،مانالقعلولعلىجفلقج(علين)مننهاتكوانوايفألب،الحجارةتكونأسباب

الاياممالفنيكانتقدالمهمورةمذهتكونأنفيشبهتضبعلهلامددقيتحجر

قليلاقليلاالانكمضافبعداما،فتحجرت،البحار!امضمورةبل،معورةء*لأ

ارةالعسلفةالمياهتحتواما،أعلرافهابحفندالتاريخاتتفيلامددفي

طيختهاتكونوان،الانكشافبعديكونأنوالاولى،البحرتحتالمحتقنة

منكتيرفي!وجدماولهذا.لقجةطينتهاتكوراذ،التحجرعلىتعينها

يبعدولاوغيرماكالاصدافالمائيةالحيواناتأحزاءكرتاذا،الاحجار

مياهتكونوار.أيضافأعلخت،مناكتولدتقدالممدنيةالقوةتكونأن

الجلة،مذهعلىالجبالتكونيكونأنالاولىلكن،حجارةأيضااستطاعتت

ينكشفثم،ال!لينمنالبحسعليهيشتملمالكثرةالحجرمنكيهاماوكثرة

."بحينهافياوالرياحاليولحفرتهلماوارتفاعهـا،عنه

الاربعالمراحلمقهعلىللتصقيبمه-جزةتحليليةوقفةولنقص
الحركاتالىاماالجبالتكونسيناابىأرجعفقد.(3.-السكري)

التربةاجراءتفاوتلاحن!وقد.النفاضليةالتمريةعواملالىواماالارفية

.الجبالبتكوينذلكوعلاقةوالصلابةاللينبينالارضأو

وأنافةرياحتكو!بأد"والمياهللرياحالميكانيكيالفعلأ!رككما

الوقتبمروروتوصيمهاالاوليةلمجاريهاالسيولتحيقالىوالهنمار."حفارةمياه

."ويتسعالايلمعلىوينحفرينحفرالمسيلذلكيزاللائم.

عنهانحسرثمالفابىةالازسانفيالبريغعسكانالبحرانادردوقد

ءيىالايامسالففيكانتقدالمعورةمذهتكونانفيشبهءتدريجياانحسارا

"..قليلاقليلاالانكشافبعداما،فتحجست،البحارفيمغمورةبلسورة

يكورفانه"أطرافهابحفطالتاريخاتتفيلامددفي"قائلايضيفوحينما

الرسوبية.اليمخورتكونعليةفيالجيولوجينم!للالصحيحالسابادخلقد

الترسيب.بعدماتغيراتبفكرةوأحس

يشحقها.لذيالقمنواعطاه،صحرالىالرابلتحويلاللازمةا-مى

لاتعحر،الزمانعلولعلىجا!لرج(علين)منتكونهماأنوالغالب"

صحيحااستخداما(الاص!اف)البحريةالمتحجراتواشح!م"سضكب!لاصدد

ولهذا"الازمانسالففيالبحريفعرماكانالارضمنأجزاءأنعلىللدلالة

كالاعمدافالمائيةالحيواناتأجزاء!كسرتاذا،الاحجارمنكثيرىيوجد!ا

.،وغيرما
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ترصمبمننوعمو"حجارةالىالماءامشحالة"بالمقصودانيبدوكا

فاذا.كياويةبطريقةواسابالتركينوامابالبخراصا،الماءفيالذائبةالمواد

قىسصةالتر!سبمننوعينبينميرقدسيناابنيكون،التفسيرمذاصح

حيهـعا،ميكانيكيوشب(حجارةالىالماءفيهيتحيلالذيومو)كيميائى
العنينمنالبحرعليهيشولمالكثرةالحجرمنفيهاماوكثرة"...يقول

."عنهينكشفثم

والهمذانيحيانبنوجابرباينيةسترابوبينالارضطبيعة-ب
سينا.وابنالصفاواخوان

وحاولواآخرالىحينعنالارضسعلحتفيرجلياادراكاالعربأدرك

واضحنصوالهزاتلازلللقوكاد.المختلفةبصورماالنلامرةتهتعليل
لهمبقوقد،!نفوسفيتتسكهالذيوالمباشرالحادألاثرالىنظراتفكيرمممن

ينزاهاالتيالصقوباتمنوعدمامتصددةالهثارأتاليهااثمارأنالكرجللقرآن

يةنظسالعربالمل!اءتينىوقد،وجانبوهالعوابخ!لفوااذابالعبادتمالىالله

ارتفعوحللتهاالارضرطوبةفيالمثعسحرأرةعصلتاذا:تقوللتي11أرسعلو

الاجساممن2،بورض1واو!ح!برعلمنيحرتفعلاد،البخاراتألوانمنها

فلهسفيهـافيكونبعضهاويبطنبمضمهايظهرالتيالبخاراتمواتاوحيوان

الضباب!نهاتكاثفوماأوقاتهفيالمعلرئقيلارطباوكانالبخاراتتلكمن

تلكمنالارصفيبعلنمماويكون.الرياحيابساحاراكانومماوالفمام

تلكمنيظهرأن!بالارفينتلكقوةترةعلىالمعدنيةالبوامرالبخارات

تلطف!ايجدلمفانالارضسعلحأجقاءالىيصيرحتىتلعلفماالبخارات

وشحر؟تإلارضافسطربتمنفساولامخرجاالمميقةالمخاراتمنغل!وما

التىالغليظةكالرعلوبةالتأثيرفيهوقعالذيحانمهافيالزالزلةمنهافكانلذلك

وكترقرةوالارتماشالاختلاجالعصودلكفيلهيحدثالب!!منعضوفيتولد

المحتبمةالبحاراتتلككانتوانالانانحركةدونالبدنيضطسبالتىالممدة

رقيقةقليلةكانتوأنكثيرةاياماالزلز!ةبقيتكتبرةغلبظةالارضبطونفي

تاثيرفه!وقد(103،105الجومرتين)الزلزلةوسكنتسريطتحللت
رسائلكتابموتبتاماكتابأوللانمبكرعرمنذالعلريقةبهذهبر!لا

طرت5اقاأنهاذاكعلىوالدليلقرلهاليهاجابرأضافوقدحيانبنجابى

تشاحاو(2،جابررما:لمختار)وتقلالرلازلفتبطلالآبارلهاحفرتودامت

كتابهفيالهمدائىوقبناما(ليد.نط261الفهرلهمت)فيهاوالفالكخدي

ر!.،ئلهمفيالصفااخوانتبناماكما(01،،031انجومر-كن)الجومرتين

الحهمبتعلىأبوبهاواخذةالفكسمذهوتبنى(97-2الصفااخوانرسائل)

(156و51،النجاه)واربعمائهوعئرينثمان!شةالمشوفىسينابناللهعب!ابن

عندالعلومتاريخلاقراءاتكتابمؤلفاادعىكماأفكارهبناتمنتكنفلم
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القزوينيالفكوةتبنىكما(79بر!لاعندالملومتاريخفيقراءات)بالمس

.(96المخلوقاتعجائب)المخلوقاتعجائبكتابهفي

النظ!يةمذهالىاضافواوقدانتقانياأحذاكاربر!لاأخذولكن

المستبطنةالرياحكونلا!تحاحيانبنجابرافاتمعافكانمهمةافافات

عتصرامذاويعدخارجهامنوليىنفسهالارضباطنمنموالارضداخلفي

.(35جابىرسائلمختار)الرلازلنظريةفيمتفما

لعنصريدخلواأندونمنيعمىالارضباعلنانالعفااخرانوافاف

عنعرأمقاويمد.(97-2الصفاأخوانرسائل)الاحاءفياتراالشسمى

عندماكبيرةخعلوةخطافقدلهميناابنأما.اللازلنظريةفيجديدامتفما

كلهاالاسبابوجعلمتطقياعلمياأساسالهاووفعالزلازلأسبابتعور
القلازلعرففقدسلبياأثراالخارجيةللمواملجاعلاالارضباعلنمنباعلنية

نأمحالةولاتحتمابسببالارضأجذاءمنلجزءتعرصحركة:بأنها

يتحركأنيمكنالذيوالجممفوقهمايتحركأنلهي!رضالممببذلك

مكليالمائى-واماألاندفاعقويدخانيبخاديجسماماهوالارضتحت
الملومتاريخفيقراءات)أرضيجسمواماناريجكمواماهواثىجسمواما

احنبمتوربما:فقالآحرنصىالرلارلبنتكوالىأشاروقد،(العربعند

مددافيستم!ماءفشمتحيلبهافتب!دجهةالىفتميلالارضداخلفيالابخسة

تكتفالسحوفةتدعهالموربصاعيونافيصع!فتثمقالارضتسمهفلامتدافعا

وكانتمستحصفةمجاريفيتنفذأنعنوغلظتتحللأنعنوكشرتساءفتصير

فزلزلتخارجهتثورأنيصكنهاولفاجتمتأخرىمجاريمنا!صتحصافاأشد

فخسفتا)قلزلةاششدتوربماالريحىالدحاريزلزلهابأنواولىالارفي

وربماالدنانفيالهواءتموجمنيكونكمادويحركتهاحدثوربماالارض

فينلزلالمحتقنالهواء-بهافيوجالارضباعلنفيمذهعوالتسافطمنحدثت

الىأيضاالخعىمذأفييشيرسيخاوابن(156-155النجاة)الارض
والهب.النيازكالسماويةالاجرامقساقطبتأثيرالقلارلحدوث

الكرخي.وابنوسنيكاواسترابوأرسطوبينالمائيةالبيولوجيا-ب

نظرياتهموكانتالطبيعةفيالماءودورةالانهارنكونفيبالعسبحثالقد

الحديثالصلمبهجاءماتعلابقتصامامنعلقيةوتمليلاتتفسيراتمنتموهوما

الىالصفااخراناخاروقدقالوهلماتوصعاالحديثالعلمافافهمايع!فلم

ش!وقفيتفيضفانهاالجبالرؤوسعلىتتكونالنىالامطاروامافقالوافيلك

وتكو!ءوتعلىهناكو(مويةوكهوفععارأتالىوتنصبوخللهاالجبالتلك

وتجريالمياهتلكمنهاترفيقةمنافذالجبالتلكأسفلفيويكونكالمخزونة

وتجريالجيالتلكرؤوسعلىالثلوجتلكوتذوبنهارواودية9وتصيروتجتمع
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تكونكأالبحارنحورالجعةجريانهافيوتمرالاوديةتلكالى

رصائل)الاولما!لافيكانكعاوالامطاروالغيوموالرياحالبخاراتمنها

.الارضراخلفيالابخرةعنلهيناابنيقولو(2،101،102العفااخوان

ارتفعئماليهاالافهاربيمبالبحاراورتعيوناانبمثتاذاالابخرةومذه

اليهاثافيةقعلستثمأخرىأبخرةخ!صةالجبالوبعلونوالانهارسنلبعلائح

الققويشىوأما"(156النجاة)رائماالدورعلىمنهايتحللصابدلفقامت

فيه:يقولالانهارتولدانبمنوفصلافيعقدأرقتفصيلادلكفيفصل

مخقوفةوتبقىمغاراتالىتنصبالجبالعلىوالثلوجالامطاروقعتاذا!

بتلكالاوشالمنالماءينزلمنافذالجبالأسفلفيكانفاذاالششاءفيفيها

وأوديةأنهارامشهافيح!ثبصضالىبصفهاينضمالجداولمنهافتحصلالمنافذ

تنصبميامهالانأبداجريافهافيستمرالجبالأعلىفيالخقاناتكانتقان

افاتالخزكانتوانالأمطارمنمدرمالوصولمادتهاعط!تتولاالجبالسفحالى

انفعلاععندينقطعثممددماوصولءورالانهار!نهاشجسيالجبالأسافلد

الايامبعضفيتجسيالتىالاوديةفيقىىكصاواقفةفيهاالمياهوتبضالمدد

البحارالىوتنتهيا.لجبالمنءى!تبتوكلها..مدتهالانقعلاعتنقطعئم
ويختلطالبحارافي-نصبل-صذوماوالقرىالمدنتسقىام!ممولافالبطائح

الرياحوتسوقهاغيوماوينعفبخارافيصعدفيهاتشرقوالثمسالمالحبالماء

ا،لبلادتسقيوالافهار4الاودثفيوتجريمناكوتمعلرماوالبراريالجبالاألى

والصيفالششاءفيكالرحىوتوردأبهامذااليقولااليحسالىفاضلهاويىجع
مقدمةالنصانومذا(108المخلوقاتعجائب)أجلهالكنابيبلغأنالى

للهي!رولوحيا.وعليةوصحبحةدقيقة

الحاسبالحسنبنمحعدبكرلابيالخفيةالمياهافباطكتابويرفدنا

أنباطعنوطرائفبأعسس(الهجىيالخامسالقردفيحياكا!)الكرخي
:يقولفهوالمياهعنللتنقيبعلميةموسوعةالواقعقيميالخفيةالمياه

النينىمنمخمةعلبةتىبةالىيعلأنالىالارضفييفيضماالمياهومن

قوتهقدرعلىفيهالماءجرىمجرىالمانعذلكلهوقالهىءفاقامناكفيقف

ممببالارضفيالمياهومغايضالتوأبماءالصناعةامليمسيهالماءومذا

.الارضفيالعروقمادةمىوحفرغيرمنالجاريةالميون

مثبفيجارياوادياسارةنواحيمنكندةلهايقالبقريةرايتوقد

يسهلمرماءمنهاثقبنلاثفيهاالماءفيصحرةوممطفيالماءعذبجبلينبين
ماءمنليسالمذكورةالصخرةمنالفائرالماءمذامادةأنثكولاشاربه

.مجراهفيهاالتىالشربةمنوتفيرهمنهبعيدمخيضمنموواناالوادي
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المواضعض!بفيقرارمافييكونبأنالبحارفيالجاريةالسفنأملوذكر

جصهمعمنالمركقالىالهرباليحرماءسعلحلانمحالعندىومذأللاءمغمض

ريانومرمائهطمعجمناليهقرب1وقرارهالارضمنهوبقرببهيحيطما

فيمنهالقليلالايزعونكعابقوةالماءفيهيغيضفلاالاصليالماءمن
وعروقها.الارضحلل

وصعودمادووعظيةجبالوعلبهاكريةالارضانفرفتقائلقالفان

طابمنهاجزءوكلالتدويرصحيحةتكونأنمنيخرجهاومذاوحدور

ساكنةغيردائمامتحركةتكونأنيقتفىفهذاالكريشكلهاويعللبالمركز

الحركةداكأفهووصنخالمايجدهفليسالكريتمكلهبحسكتهيعللبالذيكالماء

.(8-المياهانماط)

الرمادواوالجيالوالحدورالصعودمنالارضبسيطعلىالذيأنفالجواب

ثقلينكلتكافىءكلبتةسكونهايؤفىقلاالارضعظمعخدقدرلهليس

متساويمكسباالارضكانتولوالمالممرثزجهات!امتقابلتينجهتينفي

سعلوحمستقيمةتهايانهاتكونوةالكربهايحيطالشيالاحساممنجسصاأوالابمار

مكافناالمركرجهاتاحدىفيمايكورأنبمدوسثنتالمالممركزفيلوقفت

المركزآلمحعلدبعلبعهاالارضأنوذلكلهعر!بالهاالمهمابلذالاخرىالجههقلما

حتىتورأنعليهاوالجبالصلابتهامعتتمكىوليتجاذبولارافعبلا
وصحةلهاالمخلوقاه!كثالارصوجدتومتىالتدويراصحيحةكرةتكون

باطنهافيالحلا4!ست!اعلىرانداكانانايعصهاالماءلانحربتتويرما

منكلكانولوانبا!لهولمظامرغيرغاشاكانذلكعلىزاندايكنلموان

الاجزاءسكونأنبص!الصالمصراكزفيتوقفتالابعارمختلفمثعساالارض

عملابمهاالصحيحةاسفارتهامنوينعمتكافئةالنقابلةب!ركقماتحيلالتى

ولماالكسيشمكلهالرجدتمصاسكغبرتراباكلهجساكانفلووكثافتها

جدهتعالىخلقهاالارضخرابشكلهالماءأوشكلهاالارضوجودفيكان

المركقمنسعيدةسواضععليهاوحدوروصودوومادجبالراتبحكعته
فتكونالتقريبعلىبالمركزالمحيطةالاثقاللتت!لاهاسكافئةمواضعتقابلها

فيلشمس21:ائرةمنالنصصفصارالنهارمعدلدافىةوخلقساكنةالارض

وانقسامهاالازمنةأختلافذلكليكونالجنوبفيالآخروالنصفمنهاالشصال

قويسبصواختلافهاوالشتاءوالخريفوالصيفالربيعمىالتيا،لفصولالى

.(9-المياهانباط).عليهاوالحيوانالارضعارةلبقاء

متصلةجبا!ذاتكثيرةمواصعالارضفيخلقأنهت!الىالقحكمةوسن

وسعلاحشاببينهافيماوعرفاطولاذأمبةكثبرةفراسخفيببمضبمضها

و،اشت!الهواءوكثفشتاءالموفعمذافيالزمانكانفاذامشتركةوعو؟اقيل
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العغليعةالثلوجعليهاووقعتقويةاسمحالةالماءالىالهواءواستحالالبرد

وعاراياماالشص!سبسامشةبهاالحسأئففاذاصيفاولاششاءتنقطعلا

الارضعروقفيميا!اوجريوالآباروالقشىوالانهارالميونمادةقوبها

فيخلقتمالىاللهلانبعيدةأسكنةفيلمنابعمادةفصارتبطنهالهاالتىوالخروق

العجرسنوموانعحواجزفيهاوخلقوواسةصيقةللعاءصجاريالارضبطن
ومنهابعلنهاوفيوجههاعلىمسعلحةومنهاقائمةمنهاالصلبوالطينوالكذان

تربتهاوخلقالحيوانبدد.فيوالشرايينكال!صمىوصطحهاموازاةعنصانلة

ويشحيرالكرىمضكلهنيجدالارضالماءيغعرلئلاذلككلالاختلافضديدة

آخروفيقربقعرفيمرفعفييوجدلهلذلكمكاريىلذلكفكثسيجريولا

الارف!وجهءلىوليىمادةينقطعشالايكونالاماكنوبمضبعيدقعسني

موضعسنالمركزمنأب!مومكانمنومادتهالابعلنهافيولاوفانراجاراماء
الانهارومواد،الوجوهمنبوجهذلكغيريجوزلاوفررانهوجريهخلهوره

التيومىالمذكورةالجسالفيالمتراكصةالثلوجمنالقويةوالمياهالعظيمة

.الحيوانبهايقبلالتيالع!ضالكثيرةالموافعفيذلكويكونثلوجهاتنقطعلا

فيالساكنالماءفما!ةمادةمنهماواحدلكلوخلئوالماءالارضاللهخلقولما

فلووالثلوجالامطارمنعليهاوالينابيعوالانهاروالاوديةوالعيونبطنها

.الارضخرابالىرلكوأدىالمياهقلتانقطعت

ليستمادتهاأنشكولاعذبماؤماقويةعيونفيهابجزاشو!ست

ماءولانأرفهاسطوحمناسفلميامهاصطحلانبهاالمحيطالبحرماءمن

والشلوجمنهاأعلىبمي!ةمواضعمنموادهاتكوربلعذبوماؤهاملحالبحر
وصيفالهثتاءتحتهاالارضوتتبلورلهاالشسمىبسامتةقذوبالمذكورة

أنهافيذلكعلىبلوما،المذكورةالمواضعمذهمنالعغلامالاوديةفواد

للشلوجواذابتامادتهاموضعسمامتةمنالشسىلقربالربيعالايامفيبتئ

فيه.التي

فاحيةمنموادكانتاقامذا

الشسسحلولعندتكونزيادتها

كانتلمافافهالنيلمثلفيهاالئلوج

ناحيةافيمعربأرضالخريفوقت

القطباينالمرضالكثيرةا،وافع

الاتمدفهىالماءالىاسمشحالتهيىوم

.آ01-المياهانباط)

فانالجنوبناحيةمنكانتواذاالشصال

مسامتةمنتقر!لانهاوا.لعقسباليزان

منزيادقهكانتالجنوبناحيةمنطدقه

منالشماليةفيالمياهموادواكث!.لشمال

الذيالهواءالكثيفةاء.(لاونالكثيرةلخالي

وخروقها.الارضوعروقالميونواودية

منيجتمعذكرهتقدمالفيالوصفعلىجبالالارضمنالمسكرنوفي

الابنداءفةم!سومتوسعلةاوديةبطاحهافيالتيوالبحيراتوالعيررثلوجهازوب
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!وا%حفيورأيتقلكدوناوديةالبرومنا!يونامنيجتمعقدوالانتهاء

الاوديةمنوكثير،كثيرماءمنهجرىأمبجفيعليهأنئمماءلخامرانزاكثيرة

.قوينزمرفعهامادةمنالقربمجرامافييكونالعنلام

البردالكئيرةالارضبطنفيماءيسخجلالهواءانالحكماءبمضوقال

الساكنالماءيمنعمنقطعةغبرمتصلةا)ضنىلمياهدائمةمادةذلكويصير

راغبامنذكرناماوسببهاعلاجغيرمننبمتالتيال!يونالظامرةالمياهومن

فيثضفذحتىرتيةفوقورتبةرفعةعلىرؤمةيزبهأنفيوجلعزاللهالى

احسىفيالضراءالدولةيمي!ووعدله4،ففالارضأملويخروالفسبالمضرق

أعلامويشرالدراسةممالمويحيىااخاح!قربسودماعنويقلالملابس

توقيقه.ن-وإلتهبحولالص!لببهجةالجوروحنةشيلوالعلامسةالفنل

المياهانباطمنمنفمةواكشرفائدةأعنمصناعةأعرتفلستوبمد

بوصففبدأتلهيهاالعظيمةوالفاثةأملهاوحياةالارضعمارةبهاالتىالخفية

العالم.من!وفعهابيانووضعهاو!يفيةالارض

...
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الاوبةاإصادش

ا!صنا-ااخرانرسانل:(الهجسىالرايعالمرن)اف!لاوخلانالصقاأخران

.(27-م4)الممحات،م19،7بروتعادردار-النانىا!لجللى

الاصادن؟الطبيعيات-الشفاء:(السمينعلىأيوالرنيىالشيخ)سيفاابن

،م1965القامرة،منترالحليمعه!ال!كتووتحقيئ-الملويةوالآنار
.(22-3)الصفحات

.م1938معر-الشجاة:السايى

القا!وتهـ-440صنةالمتوفى(حم!1بنمعدالريحارامو)-نىادرو
.(28-21)لصفعاتا-المسمودي

-مجلةبوكجانوةالدكتور-المسافىمسافاتلتصحيحنكا!الانهاياتسحديد

.(62-38)الناسنالمحلد-بيةالمسالمخطوطاتسصهد

كراوسبولتحقيئ-جابىرسائلسختارهـ-160سنةالمتوفى:حيانبنجابر
.(28-1،هـ)4،13الخانجيمكتة

الذ!!مروجهـ-246المتوفى(علىيحنالحسينبنعلىالحسئأبو).يدو!سملا

ء(109-99)العفحا!م1948!صرمطبمهاط-البرمرومسادن

الخامىنالعسفىا!حكان،أالحابالحمنبنصيكرأبر)،الكرخى
الصفحات،م1939العثانيةالمعاصفمطعة،أ!دالخمةالمياهانباط-الهجري

(3-66).

العديثةالمصاكل

يمعرالملصارفدار،للونانالتهييالمصرقالعديمالل:!ارمونجورج-

.الاولالجقءم1976

المرء!حامصة،المربعندالصلومتاريخفيدر.اسات-دكترر،نبحكمت-
.300-295المفحاتم1977

الصفحات،م1979،الريحاض،العلومتأريخفيمحافرات:صيقكينفزاد-
(83-98).

مق!رر،قبر!لاالملماءودورمو!علامآرلمخةرؤ!كد،متمصرالحلممعبد-

.م1977بمصرالعارفدار،الخامسةالطبملا

191-8،)عرلهيةآفاقمجلة،ا،لعربيئللتراتالحنماريالمفهومضحيليامين-
.م1976الناسنالهـدد

المفحا!،م1978،بغدادجاصه،المربىالملىالسساص-الساب!-

.عتع(01-12)

العقحات،م1980كادفدادجامعه،العربعن!الطبمميةالسلوم:السابى-
(17-19).
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الاحنبيمةا!الر

،6-!4!"30!.،950+4!!رلأله!،!*،س!ط!محه7ماح(*ح!3ءحلالاام!ة8ءاءح"

عح*ع،ع3.مه7ة،كال!ح5"ءفا!5لأ.ى3.!.-،954.!ء!حك

71-ء!!ء،حلأءح!**!*؟صس!،978.*ءفىح*ول!ءذ،!ء"3ءح*،ء"*(ة!ء،محع!4

4!ل!+حء7553ط*حأ*!ء*.!7"ح!ل5-علالأكلا"مما،ه"!لولح9،ء!!حم!(لهه6-54)ه.

ا"-"حةحظ!.،962.+ح3ءا!*،5+ح!لمو!كهاءح.لا!"7ءحه!ل6اة،صة!ء3.لا5*!.

.3!

،9"4!لاح"+ءلأي،ء!م-!ء!3*!+ة4لأ،779-7491."ذ!نلا"عه"،ء*4ط!

ه*،،.75-ا6.!،"ح75-733.

!بمهـ!ي!ابمقلإبمك
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الامويالعهددالترجمةيدايات

هـ(40-132)

القارياللهلطف

:!مت

جدبةآراءفلهرتوالاسلا!يةالعربيةالعلومتاريخعنالأبحاثباردياد

البحثمذااليهايتعلرقالتىالآراءمذهومن،السابقفيفيمشدةتكنلم

بدأتوانما.العباسيالمهدفيتبدألمجعةوالتسالطبيميةالملومأنالمشوافع

فيالترجمةعنبالحديثالبدايةمذهألىنتعلرقمناونحئ.أميةبخيعهـدفيقبله

.الاسويالعهد

ض!ببالماممه!دلكانالبل!اشيفتتحونجزيىتهممنالعربخرجقعندما

كافتالتىالمصارفمذهولكن.البعبطبالبممرفةوعندممالعلبيميةالنلوامر

وانا.المختلفةبالعلومللاهتعامالحقيقيابتكنلمارجاهاضةعرفيلديهم

.الاسلامدينانتشاررافقتالتيالشظريةالملومنطاقباتساعالامتمامذلكنشا

علومنمضاتمناومن.يةالخبولسنةوأجلكوانالقرآاحكامابتعلممشنقيهمبلنفالاسلام

فيالنعوعلمنشأحيثةيب!!لاباللغةالامتامذلكتبعثم.والفقهالقرآن

فشاالعربيةعلومومن."دأ!نايةواالكرثصالقرآنبصونالاهتمامبابمنالاصل

الامتماماي"بطرففنكلمنالاخذ"بأنهالمهدقلكفييعرفكانالذيبد*لا

.الممارتأنراعسش

ورثو!.وفلسفةعلبيعيةعلومأملديارماالمربحكمالتىالامموكانت

وفينيقيينوآغوريينوكلد.انيينومعريداغريقمن3شقوالذينءنذلك

منتثرةوالعلوموالفلسفةالعلبمدارسكانتالامويالمه!خلالوفي.وغير.مم

ونصيبينوالرماوحرانوالاسكندريةيسابورجندفي.يةالاموالمملكةارجاءفي

ما.وغير

اتصالهمألىقلكأدىبطرففنكلمنبالاخذالامتمامالمربلدىنشأفلا

كانالوفلا:ءمجالففى.الاخرىبالاممثقافياوالضمازجالاجنبيةبالشقافات

يوحناالقسمؤلا!فومن.نصارىمثقفونالامرىالبلاطنييمل
الفنحخلال+مشقفيالمالخازنسرجونبنمنصوره!جكانالقيالدمشقى

،بعدهيوحنا-منوالدابنهوليهئم،مذابمخعكلبهاحتفن!وقد.العربي
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الىانعر!حيثم724لهنةحتىاليلاطفييعوللخلالذينفسهيوحناثم
.(1)الكتبوتةليفالرمبنة

قنسرينأسقفسابختساويىاالامويبالبلاطاتصلواالذينومن
عهدعلىالامفيالسريانيةالادبيةالحركةممنلكاروقد.المذمباليمقوبي

م!اويةبحعرةالمككيحيالدينضؤونب!غىفيالموارنةجاولوكما.الامويين

.(2)م6،9سنةسفيانأبيابن

الكوفةأملنصفمناكشرلهكان،المكنىفيبالصجمالع!باختلطوقد

وكان.(3)والتجارةوالعناعةفالحسيحتكرونكانواالدينالموالىمن

البصرةفيصبرفيوجدفا،والعيرفةالسصابامل3البعرةفيالسنديون

.(4)سنديمالهعشدوقصاصوكانالا

ععرعهدفيالمربللجتودبشيتامدينمانوالبعرةالكوفةأنعلمنافاذا

مركزينصارتاأنالىالزمنبمرورواتسشاعنهاللهرفىالخعلابابن

أعجميةالاولفيكانتالتىالاخرىالمدنحالأدركناكاالمربيةللثقافةمافي

.المرباستوعلنها7و

الحتميةالنتيجةوكانت،مشجاورين"معايعيشونوالعجمالصربفكان

تا!اقثمنشيءممرفةفييىغبونالصرببدأأرروالعجمالمرببينللاختلاط

للهوبر!لاقصدماالنىالئقافيةالمراكز3آالاديرةوكانت.الاخرىالامم

ذلك.يمدثقافةمنالاديرةتلكفيماعلىيتمرفوناخذواثم.ايةالب!في

بجانبمرأنصادففاذا،غالباخ!ليةأماكنفيتقامالاديىةأنفممسوف

يستريحأملهالىيلجأكانفانهالعربالنفوذذويمنواح!الاديوةتلكأحد

بالربوالاستمتاعالتنزهأجلمنيقع!ونهاصارواثم.أجرمقابللديهم
وسا،كالاغانيالادبكتبفيالمتفرقةالقصعىمنوالكثير.العلربو!ساع

سنكثيران1كيفتريانا،البلدانبعجم!دير"مادةفيالحويياترترواه

ولكى.للهواوللاصتراحةالاديرةبعضفيمدداأقامواالامويالعصرأمل

فييتتلذلكىالاديرةمذهيقصدبمضهمعارأنالىفيلكبع!تطورالامر

كنت":المحدثديناردنمالكقال.اهل؟احصأعلىوالآدابوالحكمالفلسفة

فاخرجوا.الحجاجلياليالدياراتمنديرافدخلت،فيهاانظربالكشبمرلما

.3؟4حىلفسبالحربمخرماض،134امتنلاصالاسلامفجر-1

.19/3علىلكردالشامحعلط-م

حامين.لاالاسلامفجر-3
.129للشكصةالاسلاميةالحصارة-4
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مالعلمتطلبلم،آدمابنيا:فيهفاذا،فيهفنظرتكتبهممنكمابا
.(5)"تملمبماتعمللاوأنتتعلم

علىأصقفاكانالفيالرماوييعقوبالقسافقىالاديرةمذهأحدومن

لهميحلبافهالنصارىالدينرجالأفتى،والتنماليفريمىبالفا!ئمتغلكأالرما

بعضءا!باعلىبلقهذا.الراقى)6(التعليمالمسلمهنأولاديعلمواأق

.،الراقىالعلم!تصلمفيالرغبةالمسلمين

اكتعمبواأنهمالععرذلكلاالعربكباراحاديثخلالمنشىفانخاولهذا

الامموآدابالفلسفةمنشيناتعلمواأنلولايكتعمهبونهاكانواماممارف

القسريحالدقولزلكفن.الاسويالمعرقبلمالرفغيركانمماالاخرى

جلالقعلىيثنيخعلبهاحدىفيالملكعبدبنمامعهدفيال!راقحاع

غ،أنتالاأنتكيفيململا،تكونآنشئتماكذلككنت":وعلا
والعفيررالكبير؟صنصكعجائبمنبهجئت!اذا،الخلقتخلقأدارقأيت

وأز،واجه.وأفرادهأفواجهصشوفمنذركمنوالبا!لنوالظامر.خلقكمن

امشقجتالتىالاشباحمنأعظمهوماالى،والبعوضةالذرةفوائمأدمجتكيف

.(7)"بالارواح

ألا،:يقولالاسويالعهدآخرفيخراسانحاكملهمياربننعروخعلب

علىأثقالهمويحول،عنهموبفعينحهمالمجوسمانجحكانبهرامسيسان

عقيبةانألا.النصارىمانحكانجريحجوربناشبدادانألا.المسلصيئ

وادفعأمشعهمالمسلينمانحانىالا.قلكيفكلاليهودمانحن،اكاليهودي

.(8)"المشركينعلىث!،لهم1وأحولعنهم

العفليمللقائديقولالتركعظساءكاى!:كذلكسياربننصرأقوالومن

وتحنئ،الديكسخاء:الحيوانأخلاقمىخيمالعشرفيهانبدلا:القيادة

الذئب،وختل،الثملبوروغان،يىالخنزوحلة،الاس!وقلب،الدجاجة

ومداية،الكركيوصاسة،الغرابوحذر،الجراحةكلالكلبةوصبر

.(9)"الحمام

.37،/آنميملابنالأولياءحلية-،

.132الامملامفجر-6

"246/آلههميهلابنالاخبارعيون-7

.49/مها)طبرىمارلهخ-8

.353/2للباحقالحيوان-9
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الاجنبيةوالفلسفةبالحكممعسفةعلياتهافيتحعلالتيالقممريخالدفخطبة

تدلالاخرىالاممبآدابممسفةعلىتخطويالتيسياربننعروأحاريث

عنهم.واخذممثقافيابالاعاصالعرباختلاطعلىوافضرلالة

فقد،الامويةالمملكةداخلمقصورابالاعاجمالشقايالاتصاليكنولم

منالرلههملكانوكذلك،والقسطنطينيةرشقبينتهدألاالسفاراتكانت

ارسلواالاصويينانتقكرالعينيةفالممادر.ومكذااليهاويصورونالصين

الىكتبالصينصلكأنفتذكربيةالصالمصادرأما0(10)مناكالىة!عب16

مدية.اليكأرس!طقدفانى،بعدأما!:يقولسفيانأبيبنمعاوية

،وحلالحراممننبيكمبهجاءمااليفابعث،تحفةولكنها،بهديةوليست

الهديةوكانت"!لالقصةراويقال(11)"والسلام،يبيتمناليوابعث

بنيريدبنخ!لدالىذلكبصدصارانهفيقال،علومهمسائرمنكتابا

.(1،)!وغيرماالعشةسنالعظيةالاعمالمنهيمولوكان.يةمماو

والمالمالصينبينالتجارةبغىضتصتكثيرةفرديةرحلاتأنويبدو

كالحربىالاسلاميال!المفيمنثرةكافتالص!منتجاتلا!.الاسلامي

حكامثانيالمنصورعهدأدركرجلالرحالةاولنكومن.الصيخىوالغننف
وتد":ويقولينصحهللمنصورتمرضنهاالمزرحينبمضروىفقد،نييم!ابصلا

وقدأصفاريض!بفيففمتها.العينأرضالىاسافىالمؤمخينأميرياكنت

أبكاكما:لهفقالوا،وزرائهيديبينيومافبثى.بسمعهملكهمأصيب

بى،تيلتالتيللبليةأبكىلستانيأما4فقال؟عيناكبكتلاالملكايها

ذهـسمعيأنأما:قالثم.صوتهأمسعولايعرخلمظلومأبكيولكني
.مظلومالااحمرثوبايلبمسألا!لالناسفينادوا.يذبلمبعريفان

.(12)"مظلو!ايىىملوينظرالنهاريف!لعالفيليركبكانغ

المذامببعضليالنصرانيةوالآداباليونانيةالفلسفةتأثير!روت

فكان،النصرانيةالديافةبتأثيرالقدريةمذهبفظهر.المشطرفةالاسلامية

تظامراو)فأسلمنعراتياكانالعراقأملمنرجلالقدرفيتكلممنول1

وغيلانالجهنيممبدالمذمبذلكعنهواخذ.فشنعرعادثم(بالاسلام

بنمشاميدعلىوغيلان،الحجاجيدعلىمعبدوقتل.ال!شقي

.(13)الملكعبد

.16حىالدهمنلولىالصينفيالمس!يئتاريخ-10

.9والذخافرالخف-11

.ة!عأحرىومعادر396بكارلابنالموفقيات-12

.آ8،لاسلامافجر-13
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سمعانبنابانالىتيجعالتىوالاختيارالجبرفكرةالمعرذلكفيونثأت

.(41)اليهوريأعصمبنطالوتعنأخذالذي

ممرفةعلىالاسلاميالدينعلاءكبارصارالامويده!لاأواخروي

الاسلامعندفاعالةالمعشقفرقةفظهرت،والفمسفةوالبلالمخعلقبفنونوالهمة

سلاحااليونانيةوالفلسفةاليونانىالمنطقيتخذونكانواالذ-!خصومهفد

بالمنطقالاعلامعنيدافمونوانبروا،ذاقبالسلاحالمعتزلةفتسلح.لهم

أيضابالمنعلقمعرفةعلىالصادقج!فرالاصاموكان(؟5)الفلسنيةوالافكار

بعفهاأوررطويلةمجادلاتالعقليةيالاساليبالملح!ينيجادلكانحيث

."الاعغياءوعلبقاتالاولياءحلية"كتابفينعيمابنالحاف!

!لرص!لاذلكترجمات

ترجشهتمعمايثللح!للتهيدصحاولةالسابقةالاصطرفيمضىماكاى

والتمازجالتفاعلقمثلصورةفيالقارىءنضعلكيوذلك،العصرمذافي
الترجاتءعنمبالهئرةالحديثقبلالاحرىوالنقافاتالخربيةالشقافةبين
،وكذاافىترجمةالعصرذلكفيقم"-للقارىءنقول"حكواتية"نصبحلثلا

للترجعة.صالحةوبيئةجوفيهكانالمعرفيلكباناقخاعهنحاولان!رن

لهمابقعرفيوالفلسفةالعلبيعيةبالملومالمربافشغالعنالحديثلان

.والاقناعللشهيديدلاكانفلهذا،جدي!احديثايم!.العباسىللمصر

المهدقلكفي"حتتىجمةأولحولالمماصرون!اخملصوت-1
الثقافةلان،!،ضميدقىبيمنهمواحدكلفيارعشواءخبطوتخبطوا

نللينوالمستشرقمثلافخب.حدثكماتؤرحلمرع!لامذافيوالعلوم
أواخرفيهـأي1،مسنةترجمتهتمتبيةالعسالىترجمكتاباولأنيىى

ينقلخينالمؤوبمضهـ.132مشةهـالى40سنةمنامتدالامويالمهد

أولأنمن"الفهر!ممت"كتابهفىالنديراسحتيبنمحمدرواهماةرث!ابم

حولهاماو3ـه80سنةحوالىفماويةبنيديقبنخالديدتشجمة
هيوج--هجرتك!نتالاسلامعلم!بلخةكتابأآوليىىوفملمصت

حولهلأ.صا%هـأوسنةحواليعنهاللهرضيالمزيقعبدبنعمرمجهدقبيل

فييجبولكننا،مفصلةمنالهةالترجصاتمذهكلسنناقثىمناونحئ

ابيبنمصاو!ةحمدعلىتتالامويالعه!فيأن!سجةالبداية
--هـ06سنةتوقالذى1سفبإن

.28،لاسلامانجر-41

.929بقلساالمصدرا-1،

السادسالمؤترأبحات-م89-
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وسياساتهم.سبقوهالذينالملوكسيرعلىبالاعللاعمنرمامعاويةكان

الآ3أخبارعليههليقصالجرهعي!ثريةبنعبيدالفىضلهقااستدعىوق!

طبعكتابفيفجععت،شريةابنقصصيدونواأركتابهوأمر،الماضية
لومب"حميرملوكفيالشيجان"كتابعلىتحتويواحدةمجلدةومو.بالهند

واشعارمااليئأخبارفيالجرمميشريةبنعبيدأخبار5ومنبهابن
آبادبحيدرالعثصانيةفرا!ملاداشةونشركرنكوالمسششرقبشحقيق"وانابها

.م1929ـه1347سنة

يكنولم.الكشبلهينسخونلدهـكشابكانم!اءسةأنمذامنفنستختج

كصاأخرىكتبلهترجمتبل،العربيةالصادرعلىمقعورامعاويةاعللأع

قائلا:اليوصيمعاويةبىنامجعنث!حتالذيالمسعوديكلامذلكعلىيدل

الملوكسيرفيهاالدفاترفيحنر،فيقصديقومثم.الليلنلثفيناميدخلثم"

وكلواوت،مرتبونلهغلمانعليهدلكفيقرأ.والمكائدوالحرربواخبارما

والآثاروالسيرالاخبارمىجملليلةكلبسممهفتمر.وقراءتهابحفظها

.(16)"السياساتوافواع

نأأعتقادنافيوالغابى":الممعوديخبرعلىمعلقازبانجرجيقاك

والروساناليونانأخباروفيها.واللاتينيةاليونانيةباللتتينكانتالكتبتلك

لهيفسرونهاالفلمانوان،ومنيبالطيعرويوليوسر!نكم!الامب

.(17)!بال!ربية

اهت!جرن3،اللاتينيةأوباليونانيةالكتبتراءةعليةأنفأعتقدأناما1

موالغابوانا.نفسهالوقتفيوشاقةصملةعملبةالمربيةالىفوربةقىجعة

له.تقرأكانتكأالعربيةالىقبلمنشجمتقدالكشبن1

أر!معلهالذيلكشاب9ذلكبصيدهأومعاويةعهدفيترجمتالتىالكتبومن-2

آلتكشولوجيةوالحيليالعمينيةالضخاعاتوكان!!الصينملكاليه
كاالكتابمذاوصلحيثالبحتتامنمضىقسمفيعنهآلحديثوسبق
الصنمةمنالمظي!ةالاعمالمنهيمعلوكان"يزيدبنخالدمعاويةحفيد

كانواالتىاالفيمةالكيمياءاوكلالسيمياءبهايىادوالعنعة."وغيرما

:ذباقيلرخيصةدنا-!اتكنانهاعمونيى

مذادراسةفييدققوالمللذينغريبةبدتشخصيةمذايديقبنوخالد

يهتمعربىأميرعنيحدثونهمالقداصالمؤرخينأناو!جوفقد.الهـصر

.3/31الذمبمروج-16

.253/1سيةالعساللنةآدابتار!خ-17
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لهذامهدتعواكلالىيتطرقوااندونمنالضبيعيةمول!لاوبالكيمياءفجاة

الدوميليوالمنشرقخلدونابنمثلمنالكثيرنج!ولهذا.الفاجىءالامتعام

والناسالملومبأعقدفتهتمالمدممنتبرزكهذهشخصيةوجورينكرونوغيرمما

مثقفين.غيربدوحولهامن

خالدااننوفحلكيالممابقبالتميبالبعتمذالقارىءنامه!ولهذا

لمفماتحشميةنشبجةبىوزهكاروانصا،مفماتدونمنمكذايبرزل

.ظهورهسبقت

حقيميسمىمعاويةبنيدفيبنخال!كان.الندصاسحقبند!حمتال

الصنمةببالهخعلر.للعلوممحبةوله،نفسهفاصلاوكان.مروانآل

تومصرمديمةيننلن!؟مصناليونانييننلاصفةمننجماعةباحضارفامر
والقبطىاليونانيال!سانمن-الصنصةيالفبنقلوأمرمم،بالمربيةتفعح

الذيأن"الفهر!همت"4كشايمنآخرموضعنييذكر03(18)،العربىالى

عنلهقييزا3بالفنعتهالذياصطضمووغيرماالصنمةكتبلخالدترجم

.(19)عهـالعماسب!فيعاشي!لاالمشرجمباسيلبناصعلفن

والنبومالطبكتبلهترجممنأولومو":آخرموضعقيوقال
.(20)"الكيمياءوكتب

قىجتكثيرةكتبومناك.لخالدسرجتكفيركتباأنياذن!سشختج

يصللاالمضرجمالكتابوانوالمترجمينالترحمةعنالجاحن!تثفف،له
ابناللهرحهكانفمتىء:قالكأ،الاعلىالكتابدرجةالىبلاغتهقي

أرسهمطاعلاليس!ثلالمقفعوابنميليوابنقرةوأبوالناعةوابنالبطريق

.(21)"فلاعلون9مثلخ!لدكانوش

اليونانىبالمنعلقالمسلمينعلعلىالدلائلوفى":النشارساميعلىوقال

العلماءبعضأمرهـ(90)يذيدبنخالدأنشيذكرماأقيبنيعهدفي

ليوفانيةسنالاورجانونبترجمةالاسكندريةفييحقيمونكانوأالذيناليونانيين

ح،يول3علوكليرالمستثكرقروايةعلىمذاكلامهفياعتمدوتد.(22)"ال!ربيةالى

اعتسدلوكليرأنوالغالب.68عىاج"العربىالطبتاريخ"كتابهفي

بة.باورآخرمكانفيواماباريسفيامالهتوافرتتال!وطخمعلى

.352الفهرسمت-18

.3،،الفهرصت-91

.599النهرت-20

.76/1الجوان-21
.4للنشارالجتضامج-22
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المنطق.فيأرسطوكتبمجموعةمووالاورجأفون

الىيدخلكانديناربنمالكأنكيفالسابقةالاسعلرفيينا9روقد

قلكأنالغلنوأغلب.!وسفبنالحجاجعه!فيالكتبفيهافيقراالاديىة

بالمرببةعليهاا!للعديناربنمالكوان،العربيةالىترجمتقدكافتالكتب

الاسلامعنالتاليفعلىللسمبانباعثاكانوالنصارىالمسلمينبينالجداللان

العربية.الىالمشحيةالكتبوترجعة

العصر.مذافينشيطاالدياناتمنوغيرممافسلينبينالحواركانوقذ

تملمواالذينمنكانواالصارقجعفروالامامالمعتزلةانذكرناأنسبقفث!

المسلصنبيالعوأرأما.الاسلامعنللدفاعاليونانيةوالنلسفةالمنطق
الآتية:الادلةمنعليهلفنسفوالنصارى

المسلمينتصليملهميحلبأنهالخصارىالرماوييمقوبالقسأفتى-ا

،بالرمبانالمسليناتصسالعلىيدلفهذا.فىلكذكرناأنصبقوق!،الفلسفة

العلرفين.بهنالعوارعلىباعث!يئمكلأنبدلاومذا

علىيدلمماالعصر"32"مذافيالسريانيةالىالكريمالقرآتترص-2

لةغهمالىالمقدسكتابهمبشجعةالمسلينلمحاورةاشدواالرهبانأر
ودراسته.

طرائقالىالنصارىفيهيىشدكتاباالدمشقييوحتاالقمىلف3-1

قالاذا،بطريقةومسيحىمسلمبينمحاورةومو،الخعرانيةاعنالدفاع

."بكذافأجبهاكقالصربىلك

الدخيلةبالممتقداتالالهملامىالدينب!راصةالمشتفينبمضتاثر-4

.ذكره!شقكعاالاخرىالديانات!نعليه

كشب
ايها

اغتر

فيقرأماكئيرةعباراتلسافهعلىتردكانتديناربنمالكأنويلاحن!

:فقالالبصرةواليبىرةأبيبنبلالعلىدخلانهذلكومن.أجنبية

معنأغرومن،السلعلانمناحعقمن":الكتببمضفيت1قرنيا،الامير

اللحمفاكلتلهساحاسماناغنمااليكرفعت:السوءراعيأيا.بي

.(24)"تتقعقععظاماوتركتهاالصوفولبستبالسمنوائفمتاللبنبت
."الاولياءحلية"صاحب&روامامدالزفيعباراتيضما1ذلك

.ىل،الاالشةلهن4عدد"المربيةالبك!تياللهحيدلمحدمقالة-23

.5،/1قتيبةلابنالاخبارميور-24
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مجعوعةأي)كخاشموو،بيبطلا!مح!جرتلهم-4
ماصرجيوسعتيهازادلمحلاثينمقالاتعدروكان.!في(مختلفةمقالات

----"--.(25)مقال!ين

-610)مرقلعه!فيألالكفريةفيعالهثواالذينالاطباءمنأمرنكان
الىنقلهئم،اليوفانيةباللغةكتابووضع.الاكلكللامصدروفي(م641

"والحكماءالاطباءعلبقات"كتابمحققصيدفؤادقالكعاالسريافية

كتابهيئفيقوذحتيفيليبأما.يذكرهلممصدرعلىاعتماداجلجللابن

السريانيةمنماسرجيسوترجمهبا،ليونانيةالفالكشابان:!العر!تاريخ"

.،الدولمختصرتاريخ"كتابهفيالمبريابنعلىاعتماداوذلك،العربيةالى

السيانيةمنالكتابترجمما!صرجيسأنسوىيقكرلمالمبريابنولكن

السيانية.الىتىجهثمباليونانيةالفهأمرنأنيذكرول،المربيةالى

لغةلانباليونانيةالفالكتابانيمتفانالباحثينمذينانليويبدو

عناماالسريانيةالىالكتابشجمثم.اليونانيةكانتالاسكندريةفيالتاليف

الصريانالمترجعهنطريقعنواما،سيدفؤادقالكمانفسهالمؤلفطريق

ذلكفيوالمعارفالعلومجميعوررارسهمأديرقهمفييترجمونكانواالقين
المعر.

.(26)بالسريانيةالفالكتابان:فيقولالفيماسحقبنمحمداما

منيتولدماعلىبىايفيهاالفصلتاركاجميمهاالاقوالمذهأعرضوأنا

وسع.1أبحاث

موجودال!هصريانيةباللغةالكشابأنم1286سنةالمتوفىالصبىيابنودكر

أفميفتاالمقالتينن9فاما.مقالتاناليهأضيفتمقالةثلاثينفيوانه،عنده

سابقا.النديمذكركعاالمترجمماسرجيمىتاليفشالسريافيةالنسخةالى

علىاعتماداالعربيةالشرجمةالىات!يضأالمقالتينأنيقصدالمبريانواما

النسخةفيللقالتينحوزتهقلكيتضمنأندونمنفق!الندجابنذكرهما

السريانية.

جلجلبنصبنبمالناسبين.فخثرهعنهاللهفيرفمييقبنخ!إعمرولي

سريانيا.مبالمقيهوديكان،:!ساهكماماسرجويهأوسيجر!هلامعنيتحدث

الىالقسأعينبنأمرنتفسر-المروافيةالدولةفيتوكالذيومو

.274النهرسمت-ص

.274الفهرست-آ6
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ووفمهثاخراجهفأمرالكشبخزاننفييزالمزعبد!لهئوجده.العريية

ذلكلهئفلما،بهللانتفاعالمتملعينألىاخراجهفياللهمصا-فاعشخارفي

آلآتم("يهمأبفيوبثهلناش!ااأنجيرجهصباحااربعونفي

العالمالقوطيةابنموالحدثبهذاحدثهالذيان:جلجلابنقالثم

بنلعمسمولىمقاحمبنعيهممىه!جكانالذيالاندلسيالمؤرخالخحوي

فيالشامالىقوطيةأميرةوفدتالملكعب!بنمشامآيحاموفي.العزيزعبد

لس.الاتالىم!هاوسافرمزاحمبنعيسفتزوجها،أقربائهاضدلهاقنية
الىنسبالذيالقوعليةابنمن!شحصرالذينوحفدقهأبخائرهولدومناك

.(28)المذكورةج!ته

روامايزالعنعبدبنعمريدعلىونشرهالمترجمأمرركتابفقصةاذن

ةيل!وقلاابنالىوعلتحتىلابنائهمرووماالذينلحفتهمزاحمبنعيممى

السنةفيبالاندلىالفهالذيكتابهفيدونهاالذيجلجلابنبهاحدثالذي

بفدادفي"الفهر!مت"كشابهالنديماسحقبنمحعدفيهاألفالتىنفسها

وأفافالكتابشصمالهصرجيولهساننافىكركعاالندجروىوقد.(377سنة)

مقالتين.اليه

القعة،الآحرونوالعلومالعلبمؤرخونقلجلجلوابنالفيموعن

القصةالىدخلتوت.ألاتلسيوعماعداصيبمةأبيوابنالقفعلىومنهم

كتابتفسيرالمروافيةالدولةفيتولى"ةف!بارة،الزمنبرورتحريفات

"آمرنكتابتفسيرانيةالرواالدولةفيمروانأيامفيتولى،الىتحرفت!أمرن

قالكا"أمرنكشابتفميرمروارأيامفيتولى"3ال!ضعلىقالكما
.ال!بريابن

المعرمذادراتفييدققوالمالذينالمعاعرينالباحثينفانوللاسف

جلجلابنكشابمحققانحتى.عليهاواعتمدوا"صوانأيامفي"عبارة17فقلو
جلجل.ابنكلامعنحرفتالتيالروايةتلكعلىيعشدنفسه

بأتالتيالامريةالدولةأوالمروانيةالدولة!فيتر-اذنفالكتاب
هـسوانالىسنواتبأربعوفاتهبعدانتقلتثمسفياررأبيبنمماويةبفرع

ترجمملأما.!المروانيةالدولة"عبارةالنالهر!فاصتعملوأولادهالعكمابن

ومواجلجلابنيقلهلممافهذالاأوالحكمبنمروار!د.يالكتاب

.فيرهبكلاميؤخذأنيجوزفلا،لهالتاليةالرواياتمصدر

.63جلجلاين-27

.5/4خلكانلابنالاعيانوفيات-28
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منأكشرففاك،ما!صرجويهاوماصرجي!مىقصةفيآخرتحريفوحدث

الاموية،ال!ولةيعاشالذيصاحبخامرأحدما،ماسجويهتدعىضخصية

-145)الشاعرنواسلابيمعاعراوكانالعباسيةالدولةفيىئ!اعوالآخر
مذهقبولولكن.واحداضخصاأصيبمةأبيابنعدماوق!.هـ(19،

بينهصا.الزمنيةالمدةلبجداعهمعبالفكرة

ماسرجيىب!سيةأدقوراقاكانالذيالخديمانموعندىوالمرجح

الىمقالتيناضافبأنهتفي!التيالروايةصاحبمووكان،كتابهراىلانه

اخذحتىوعرفالعباسالععرفيعاشفق!4ماسوجودأسا.الاعمليالكتاب

فيالقيمةروىالذىالقوعليهوابنجلجلابنوبعد.عنهالرازيبكرأبو

الىماعرجيساسميحرفانجملهعاالذيمرالقصةمكانعنالاندلمى
يىعاشالذيماسرجويهعنسمعاحدهماأوكليهصالانهماماطرجويه

مالرجيى.نفسهموانهفنلنالثانيالقرن

.كتابمنت!صأكشرالملك!ساثعهدوفي-،

سنةفينارسأرضمناصهـعلخربدينةورأيت،:المسعوديقال

علىيمثتملعظيماكتاباالفسسمنالمنرفةالبيوتاتأملبعضهـعف303

شيءفيأجدمالم،وسياساتهموابنيتهمملوكهمواخبارعلومهممنكثيرةعلوم
لحوكفيهصور.وغيرماوكهناسةنامةوآنيننامهكخطايالفرسكتبسن

وامرأقان.رجلاوعشرونحمسةمنهم!لكاوعئهرونسبعةساسارآكمنفارسى

ومخ!وتاجهوحليته.خاباأوكانثيخاماتيرممنهمالواحدصورقد

!شةوثلاثينوئلاثاسنةمانةأربعالارضملكواوأنهم،وجههوعمورةلحيته

."...أياموسبمةوتمهرا

خقاثنفيوجدمصاكتبانهالكتابمذاتاريخوكان":قالأنالى

الملكعبدبنلهشامونقلهـ،113لهنةالآخرةجصادىمنللخصففارسملوك

.(29)"العربيةالىالنارسيةمن

القرهـ!تام!ايسعناللكعبدبنلهشامفقلبالفارسيةكتإبفهنا

--.وعلوس!

ببتها.شوالفلطيورممااي،ة!اكنبسلاتات!حشومما
كشيرعلىمطلعامشامضواريصاحبالضصانيتامةبنالغطريفكانفف
،العليوركتاب،عنخيثمبنالحجاجقال.بيتهاوتىالطيورطبفيالكتبش

.061افوالاضالتخبيه-م9
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خزانةمنالكتابمذااستخرجنا5:بالهشنبولعرايقبوطوبمكتتفيالمحفوظ

بنمشامشواريعاحبالفسافيقدامةبىالفعلريفعلىوعرفشاهالرشيد

لملودكلاتقيهزادهمأسلمبنمماذأنوؤكر.فمرفهوالوليدالملكعب!

المهديبولعسمعلماالرومعظيمليونبنميخائيلأروزكر.الاكالهصرة

اوويفامر.الطيرضواريفيلاوائلهمكانكتابااليهأمدىولذتهبالصيد
فيهامخهلهمبمعقدوكان.البام!ىمحروزبنأدممباحضار

لمقالاتجامعاكتابا(نومب:الاصملفي)نضي!بانفامر،بالمسنوادر

جربت:الاعلفي)العربمجرباتمعوالروموالفلاسفةوالشركالحكاء

.(03)،لكتاباأمذفالعنا(ببعس

دل!فو،المحديليفهتامر.وأدممالفعلريفتةلي!منفالكتابانن

الخاصةالغعلريفومملوساتمحروزبنأدمموخبوةالروململكبكتاببالاسشعانة

أنهسوىمناخيثمبنالحجاجمهصةوما.3وغيرالتركالفهاكتبعن
.للكتابراوياكان

فقد.الشركبلادألأوالتركستانمنأصلهاكتبعلىالفطريفاعللعوق!

كتابقوجدنا":قال!فالغعلسأن"رةالبينفيالقافون"كتابفيجاء

.(31)"...كذاالتركملكخاقان

الكتابمنها.الامويينعهدفيشجمتالطيورطبفيكتبفهخاكاذن

الامويينالىالملكذلكأرسلهكتابولعله.التركملكخاقانالىالمنسوب

وذكرناهمماويةالىالصينسلكأرمملهالذيالكشابمثل،اليهفنسبكهدية

.ذ-كرهمضفيا

البيزرةفعلىمطلعاالملكعبدبنمضامضواريصاحبكانوانا"7

مراجعااومترجصاكانالرحنعبدبنسالمالعلاءأباكاتيهفانالمترجمة

الفصحاءأحدوكان.الحميدعبدخننوكان":النديمقال.للترجعات

وآعلحدوفقل.الاصكندرالىأرسطاطاليىرسائلمننقلوقد.والبلغاء

رفاطبعةلاوجاء.(22)"ورقةمائةنحو،مجموع.ر!عائلله.مو

.،مروأصلحلهنقلأو،:الندجكتابمنتبد

المؤرخونلهويىوي.مشامعهـدفيالر!ممائلديوانصاحبسالمكانوقد

الثانىالقسم،الملوم3جالعربيةالمخطو!لات!ه!ملالممورةالمخطوعلاتفهرس-30
.126صالعلب

.36عىللباشاالعربعندالعيد-31

مصر.عبمة177الفهرحت-32
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فىاكانأفهعلىتدلكثنةأخبادا"والحدائقالعيونءوعماحبالطبريسشل

فيلبراعتهكاتباصارحينذكرهوعلانبهوقد.مثمامبلاطفيقوينفوو

.(33)خاولذلكقبلوكان.الكشابيالشمبير

ومو،الحميدعبدختنكارطالماان:قالقديمالن!انلاحظناوت

الكتابةبئت":فيهقيلالذيالمشهورالكاتبيحيىبنار-ء!دعبديقصد

زوجأوالابنةزوجاللغةفيوالختن."المميدبابنوانتهت،الحميدبعبد
لانالحميدعبدأختروجكانسالماأنموالصوابالىوالاقرب.الاخت

منا*صنهأصمغركانأنهأي،طالمبعدأميةبفيديوانفيكت!الحمي!عب!

ابنته.وليسأختهتزوجسالماأنالصواباكفالاقربثمومن

علاقةبيخهماأنموالاعريةالكاتبينعلاقةمنالذمنالىيتبادرماوأول

أصتادكانسالماانقائلين!وث!حتيحيث،المؤرخونيقولهماومدا.الملفي

الكتابة.فيالحميدعب!

.الاسممكندرالىارسطورسائلتىجملههمالمااق:يقولالنديمرأيناوقد

،الاسكفرالىأرسطورسائلمنالمربيةالىمترجمأوصملنامامناوأسرر

يطلعونالذينعلىسالمترجعةمنكانمخهاواحدةأيةفيللبحثالمجالقاركا

اماكنها:فيالرسائلمذهعلى

الفاتيكانفيمخعلوطة،الاميرواجباتفيالاسكفرالىأرسطورسالة-ا

.الفاتيكانفيمخطو!لة،السياسةفيكندرالاصالىارسعلورسالة-2

.باستنبولأياصوفيافيونممخة،يللىكوبرينكمختانومنها

الذيالمرجعفيكلهامذكورةجداكثبرةونسخهاالالهصرار!هصر-3

.(3!)بالهامش

مقالات"كتابفي!لبعتاالاسكن!رالىأرسعلووجههمارسالشينأنكما

السياسةفيإليهورسالتهللاسكندرأرسطووصيةوما.7ة!يتفلسفية

.(3،)السابقةالاسطرلاالمذكورة

"النجوممفتاح"عرضاسمه-..صامفيكتابهـشجم125عشةا!و-8
-ثعمتثرقالين!آالكتابوصملوقدالحكيتممرمسالىمنسوب

.(الابجدىالضهرستانظر)النرمدوالصعد62صالكهماباعم!ب-33

.ب!ويالرحنلعبديالعربيةارسعلومخعلوعلات-34

.471عىللحاجرىالباحظ-35
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وستماوالففيفمنجصلةفيمنهنمخةوجد.أنهنللينو

الماضي)(الثانيتشرين)نوفمبر!ثهرفياقتنتهايد

36)"ايطاليامدنمنميلانوفيالامبروسيانية
.النجومأحكاممنفيهاوماالعالمسنيبشحاويليتملق

بينالخرأفاتفيهفكئرت.قطوجود-لهسكنلىخراني

اخنوخانهقالمنفن!.العلومتاريخفيلفوا2أالذين

مراثلاثةذكرمنومخهم،ادريسالنبيانهقالسنومنهم

ةف!تخمكتبااليهونسبوا."بالحكمةالمثلثهـمرسىانه

.(36)والسحر

خطعربيةمجلدةئة
المكتبة(م1909

ا؟لكتاباتو.(

حكيممذاوهرسى
ألاسلامبنالمؤرخين

،الشوراةافىالمذكور

النالثعنوتاذمسة

والكيمياءلتنجيم1في

فيالعلمي!ل!اشنجلكانمرجمونفلهراميةبنيعه!اواخرأوفي-9

مشلكفرستجتفترجر-آم+:3حعمع-6سبعبدمؤلاءومن.الشرجمة
"صدكوكشأ!"و"تامةآئين"و"ن!مهخداي"و"ودمنةكليلة"

هـ142شةالمقفعابنوت-توفي.(3)لأ،أنو-ضروفيسيرةفيالتاجكتاب"و

مذةائسنواتولكن،ال!باسيينعرمنلهشواتعشرأدرىأنهأي.م7،9

انتهتوقدونهايتهابدايتهافيمضطربةمتقاربهصراحلمنهاكانالعشر

نأمذامنويستنتج.(38)المباصيالمنصورمبعوثيدعلىحرقابامدامه

يكونقد)منهاوجذءالامويالعهدخلالترجصاتهمنبجزءقامالمقفعابن

المباسى.العهدخلال(الامويالجقء!نأتل

الانباريأغبسنانحكسانالاييىيالمهدأواخرمشرجمصومن-01
نيةيالهـصر9ووالفار!هميةبيةبالعسيكتبالذيكان(م796-068/"ـه06-081)

علىالانباروالىربيعةيديبينالكفيعربوكان.فأسلمنصرانياوكان

الصحابيحدافتهفيحساناكركوقد.العباسيينحكامأولالسفاحعهد
.(39)الامويين!عفيعخهاللهرفىمالكبنأنى

كاتثسالمبنءجبلة:3الندقال!نثالمترمزلاءومن-11
نأمرجحموماعلىتعنيالعبآةقهذه.(40)"نكرهمضىوقد.مشام

،نكرناهالذيالرحصنعبدبنسالمالعلاءأبوموثامبكاتبالمقصود

سالماالندجدكرأنلهمبقحيث.أيضاسالممو"ذكرهصضىءبجملةوالمقصود

قي!ها.جبلةيقكرولم،الميارةمدهقبلكتابهفي

.142عىلنلليوبالمسعن!الفلكعلم-36

لمت.لنهسا-73

ركلي.للنالاعلام-38
.17،/10كترلاينوالنهايةايةالب!-29

صت.لفهىا-04
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كتابرر31يمالن!ذكر.العربيةاسمة!لمسالفاوكاى
وموفوعها"ىه!وشما.رهب"وكتاب"اهـصنندلهارلمحثشكتابوما.نقل!
ملوكهم.وسياسات!ىالفستاريئ

فمن.العصرنلكفيجعةالتىعنعامةافكاربايرادتابحئناونغتتم

المخعلقفخيعنوالكلامالمنطقعون"رسالتهفيالسيوطيأوردهساالآراءته

المسلمينبلادالدخكالاوائلعلومأن"شكثيرابنلسانعلى"والكلام

كانلما،تختشرولمفيهمتكثىللكنهاالاعاجمبلادفتحوالماالاولالقرنني

.(.41)"فيهاالخوض!نيصنعونالمملف

الملل!فيالشهسستافيمثلباحثمنأكشرفيكرهماالالاراءمذهومن

وأعلأعمحابالممتقلةأنمن"الاسلامفجر،فيأمينوأحعد"والنحل
وتأنرواالغلاصفةكشبطالعوام728ـه133سخةالمتوفىعطاءابن

تحكيمعلى3القاالشزلةمذهبلانواضحومذا.المنطقيةباستدلالاتهم

أليوناني.بالمنعلقواضحااتاشمتأشينيةال!النصوصفيالعقل

الاسفار"طاب4فيالثيرازيالدينصدررواهماالآراءمذهومن

أمناذالاوائلالمتكلينأنمنللسهسوردي!المعلارحات"عننقلا"الاربعة

كتبهممناميةبنيعهدفيجماحكلةفقلهممابايديهمكادوغبرهعطاءبنواعمل

يونانياسمكلآنالقومفظن.الفلالهمهمفةأعا!ىكشبهأساميهمقومكتبمن

رغبةوفرعوماالهاوقمبوااستحسخوماكلماتفيهاووجدوا.فيلوففهو

.(41)فرحونبهاوممالارضفيوانتشرت.الفلسفةفي

عهد"لكتابتفيسهفيعباساحسانعليهنصماالآراءمذهومن

تدبيرفيبعدهالملوكالىالفارسىالكعريأردثيرمنوصيةومو؟أردثير

نأذلكفيودليله.أميةبنيأيامالغالبفيترصقدالكتا!أنمنالرعية

الترجعةوان،والمبردالجاح!عه!فيالمئقفهنعامةلدىممروفاكانالكشاب

الحكم.وادارةالسياممةبموعوعاتيتصلفيمانشيطةكافتالاسويالعهدفي

.(42)الفصلمذا!اسيقتالتيالترجمةآخباربعضسودوقد

المشوفىاليمانيمنبهبنومبعنالمؤرخونرواهماالافكارتهومن
بأ!ماعليرعالماالقديعةالكشبعنالاخباركثيركانانهمنم732ـه114سنة

في72عنها!ساوياكتابا192قرانهويقال.الا!صرانيلياتسيماولاالاولين

سماوية.كتبأنهايعرفونولاعصرهفيالخاسيديبين20والكخاش

.2،مصللنشارالاسلاممفكريعندالبحثجم)انم-41

.43عى"دنبرأرعهدءمةمف-24
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أنهورووا.إلاخياروقصمىالانبياءوأخبارائيمئتاريخفيكتباالفوفد

.(43)يمةالفالأثارخعلوطيقراويةوالحصيريانيةوالسنانيةاليويمسوركان

كانتوتاريخيةدينيةكشباأنعلىتدلفانهاالاخبارمذهصمحتفازا

وعندما.العربيةبفيركانتافهايقصدومباأنوالفالب.عصردفيمخششرة

المعلوماتترجمأقخمنيانعنىفاننابالمربيةالموافيعتلكفيألفأنهفذكر

المربية.الىأخرىبلضاتاماقىالتي

الفيروراباديذكره!االمصرذلكفيالنرج!ةعنالضعيفةالوواياتومن

متهويضعف.(44)العربيةالىالقديعةالكتبترجمالقريةابنانمن

يقرالاأعرابياكانأتمنلهترجعواالذينالمزرخرنرواهماالرراية

.(45)يكتبولا

للئركلي.الاعلام-43

.102/1المخعلوطاتنوارر-4،

ركلى.للقلاولما-،ه
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نتانجهابض-توجلأتها-أطوارها-ياتهمابدا:الترجمة

كرزونشعالق.أ

ابتدائية:ملحوفية

التي،العلوملنقلالواسعةالحركةعلىنعللقان،البحثمذافينفعل

الهجريينالقرنينابان-وغيرمموالهندوفارساليونانعنالعربماشرما

مطلقاستممالالىنميلولا،التصسيبحركة،تلامماوماوالثالثالثافي

ا،لافنلاستعملنافاذا،أخرىألفةا!طيثظهم!االفن!
يفيدكما،المربيةالىالنقليفيدفهذاطرفاامربيةاتكونحيث،اعللاتعلى

يهتمماومر،الشعريبمو،العمليةمنالاولفالطرف..العربيةمنالنقل

الشانىالط!فواما،العربعندالملوملشاريخالسادسالسنويالمؤتمربه

العربيةمنليسالترجمةلفت!أنالىبالافافة،شجمةوكلاما،الشصجيمفيو

.)م(بعضهميرىكما

:التار!عبرالتعريب"يمة

بهمواستقر،الكبرىالفتححركةشالمسل!ونالمربقرخانما1ع

ثافية،فشححركةالىنفوسمفئعلتحتى،فتحوماالتيألاممارفيالحال1

وأن،يتملموا؟نالىقوقهماليهاحفنمم،فكريةفقافيةعليةحركةومى

مهملهمثاءتما،عنهمالبعيدةاو،لهمالمجاورةالاممعلوممنياخذوا
..او!اخقن3

3أخبارفي1نببل،مذاالنقلموضموعفينشاطبر!للنمرفلارلحن
القلةمنكانواوان،آتاكالمعروفةمراكزهفيالعلمتلقىتبعضهمان

"لاميين،لفف!بر!لماعلىيعللقونكانواجاورهاومايئربيهردانحتى

الرسولمبعثرمن-قريثىفيالمتعلينعددأن،كذلكحبارمم1فيوفجد

بنورقةأنالاخبارنينج!كما،شخاص1عشرةيزيديكنلم-(ص)

ماد"ترجم.-العربلسان-3
الاسلامية.المصارفةشدا-آ

الئتفي.كلدةبنالعارت؟اعيبعةابيابن-3
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انهايبال!ربيةالانجيليكتبكانوانه،بالمربيةإلكاتبينأح!كان،فوفل

كانماوأيا،العربيةالىمترجمةنسخةمنينقلكانانهآو،يترصكان

الترجصاتأولىمنكانتبيةالعسالىالانجيلقىجةحركةانيمنيفهدا،الامر

المربية.الى

غيرممبعلومالعرباتصالبدايةنيالاولىالثقافيةالمراكزكانتولف

-جن!يسابور)5(ومدر!ة-الشامبلادفيالمنتشرةالكثيرةألاديىةفلاثة)4(
عنفأخذوا-جيعاالثلاثةالمراكزهذهمنبر!لاأ-نذولفحرانومدرت

والفلسفةالعبجن!يسابورعنوأخذوا،والطبوالفمسفةاللاموتالاديرة
والفلسفة.الريافياتحرانعنوأخذوا

بن،خالدالاسويالاميروكان،التع!هـععور!ثاميةحركةبدأت

للنقلةامتمامهاعطىمنأولمووهـ(58ت)سبنتألاسلامأوليزيد

مشيييىفاكانحيث،وصعهصاوإمتامههتقـه!مىمتليوخصصبوالفلاسفة
الىمروانبنالملكعبدبنمسلصةصب4أؤالاخباروتروي،بالكيميآء

كتبمنكثنعلىعودتعلسيقفيوحصلالقسطنطينيةغقوىالرومبلا
مدرلهمةمنالكمعماءعلعاءبضىبعوأنالىبالعلملهثففهدعاهثم،اليونان

تلقىقدالاميرتاوكان.(6)(ا!لصشمةحدم!1لهونقل،الاسكن!رية

فييقيموكان،استفمهمالذينالحلاءالممل!ينلهؤلاءمابعلىالملم

نق!اليونانيةوقد"مريانوسالراهـ"دتبظاهيىدير
ش!نكالبعرىماسرجويهنقلهـ(65-64)الملكعبدعهدوفي،والقبعلية

خرجه9يزالعشعبدبنعرالخليفة"وفيالسيانيةمنأعينبنأمرون

.الناسبينتفعججتى."ااشخقمن

قادماوالتيالديوانمنلتاا!لمحسلهصتجايمكنناولا
واذاءلت،و!رآقالناتومصرالاداعر!حثمروانبنالملكعبد

لذلك-رسمياالدولةبرعابةتقملمالمنظمةالبحتالعلميةالنقلحركة
الملكعبدبالهثسهأءالشعريبفان،أقرادببادراتتتبل-العهد

ارة-افي-العربيةاحلالالىيهدفواسعامنظمارمس!اعملاكإنيللادارة
الممتللأنية،:التوالىعلىمىو،الثلاثةالافعلارفيالسائدةالثلابثاللغاتمحل

.(7)!لفترةتلكفيل!ممةتعرتءكانوكذلك،والفارسية،والقيطيه

.4/90جبىالصالادبسار!خجبروكلهماد-4

منمربراالذينالفلاصفةتواسها،ضوانانوا!-ا.والفلفةللملبوررسة-،

.يدةابنيةالافلامحلومى!وقفهبسببيرستنيان

.الكيياءعلىبر!لايعللفكانالذيالاص-6

.(الهـىاقني)تيمبخىسولالرحمن!عبنصالحالفارسيةعنالديرانعرب-7

.الشامفيسص!بنسليمانئابتوابو
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بمغى--كاتبهالفلمابونقلهـ(12،-51ء)ممئمامعهدوفي

.البلغاءالفعمحاالنقلةأحدومو.الاسكندرالىرسطاعلاليصى1رسائل

عهدوأوائلةيو!الاالدولةعهـداواخرفيتليلاالتعريبحركةتراجعت

الدولةبظهورافتهىالذيبينهماالصراعالدبسهببالأسوحف!ةابمآوابعلاةيم!هلاسمفادلا

الحركةمذه!ص!مناولهـ(158-135)افرجصفرابووكان
اطباءرئيس(بختيشوعبنجورجيوسهـ)148اسعدتمفلقدكبوتهامن

للفارسيةمتقناضهاجانبنوعيسىتلتفابىاهيممعجخديسابور
بنحنينموالسريانيةمننقلهالذيأنالاالمشهوركخاثوله،والعربية

والفارسيةاتنتوألليونافيةمتقنامذاوكانهـ(264-فىاسحق
"قدومهقبلالبصرةيىأحدبنالخليلفيهاثميخهكانحيثبال!ربيةتعيزكل

كلبالمربيةيشتفلكانأنهالابعضهمويقمببالطبواشتغالهبفارالى

.بفاى)9(الىاليينكمادخل1الذىوانه-يوالخليلعلىمتتلمذين(سيبويه)

الكتبسناخياءبنقل(يحيىأبو)البطريق!تآبناكلفكما
حبيببنابىاميموكلف.وجالينوساط1!!ملافينقلوقدالقدي!ة

طارقبنيعقوببصدهونغله،فةالب!!(منداهـ!هـالسخ!الفن
،السمومفي(لثمافك)كتابالهنديوشج!أ..ن-1آتروالمنحم

والفلك.!كتبمنكثيراايضايدن!-ا-اكخكة)وعرب

اقليدمىبكتاباليهفبمتالصكصةكتبيعللبالرومملكافرورايلء
كتببنقلافتفلانهمنالرغمفملىالمقفعأبنأما،العلميتكتصوبعض

المنغولإلبهلويةمن(ودمنةكليلة)كتاب!ميماولا،الملكو!فؤونالسياسة

وفرنرريوسأرسطوكتببعضالفارسيةمنعربأنهالاا(لهخديةمناليها
.!!ك

فانقةعنايةوالعلماءالعلمفيوليهـ(193-170)فيوياتى

الحكصة"بيتبانشائهتماويدفمهاتقدمةبىعاياا"لنقلحوكةويخعى

من،ثتىالروءمكلائلبلادمناليونانبجد!يبزيفاتامتمفقد
منفيهاماوجرد--بفحم!صمكتماتهاوانقرةعورية-.حينأنهذلك
مجيوعةمنهالهلهاختيروالفلسفةوالحكمةضك!والنلكهحيرواالعبكتب

يرىالمزرخل!فبمنىاليونانيةحنينفيت!لمالذيالمكاىفيالروايةتخلف-8

،لاسكندرلهه.فىلهعلمهاانهآخرونسعولحننعلىالروميلادفىمصلمهاانه

.الخحويالصقلىالحقعب!ني!لانهابالىاعي!ةبى9ابنيخشهحديت-9
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ماسويه(بنيوصكلا!بمهصفىالىأمرهـاوجعل،الحكمةبيتاودعهانفيسة

الب،فينقلمااكثروكان،آلتبريبجيىكةوقاد،الحكمةبيترأسالذي
.المنصورجمهاالتيالكتبالىافافة

وكانالرشيدعهدفيالحكمةبيترناسةونىمنأول(مسلم)ن13و

منالعلومكشبجلبالىالرمثيدعهدممنوكانواليوفانيةللفارصيةمتغنا

.المأمونعهدفينفسهاللغايةسافروكذلكالرومبلاد

منيأخذونالنقلةفبمضمحددنملامعلىالحكةبيتفيالتعريبويقوم

وكانت!وتصحيحاتنقيحاوراءمميراجمونوآخرون،العربيةالىالاجنبيةاللغة

العلمو9منهاالمخقولللفةتبعا-اختصاصدوائرتتبع-فيه-الخقلحركة

منوثالثةالريانمةمنوأخرىاليونانيةمنللنقلدائرةفثصة-المنقول

السريانية-عبرترجمتهاتمتاليونانفبعضانالممروفومن،الفارسية

جبخقلحتس-ثطب،اوكذلك،وسيعلةلفةميحيثمن
فدرسة.الفلكأوالفلسفةو9الريافةأوالحكمةفبنقلالآخروبعشهم

نيةاليومنأومبامثرانقلاالعربيةالىاليونانيةمنتنقل"كانتالنقلقحننن

يترفالمدرسةهذهس؟روكان،الصريانيةمىو!صيعلةلغةعبرسةالعسا

ذمبا.ينقلسازنةالمافونسعنحهوكان،غيرهيخقلماواصلاحالنقلعلى
أ!-العربيةاللغةالىبالنستكانتالحالوكذا

كما!7حكلبرالعربيةالىمنهاأودمنوابن()منكةفعلكماةرث!ابم

ولهافت..المقفعاللهوعبدالبلخيحاتموأبي،علياللهعب!أعمالفي

،ةيمه!رافلاواليونافيةهي-الحكعةبيت-فيهمنهاالشتشقلاللغات
.(9)والنبطيةوالقبطمهوال!وا!يية

الت!ريصطحركةأخذء،حتى(218-198)المآمونعهدابتدأانوما

و!ان،"؟نشعد،للعيصاءمقسباكانال!انمالخليفةفهذا،مداماأقص

منهرغبة،عصرءإلرومملوىكل(1.علوماسية)سلميةاتصالاتيقيم

اقليدسوجالينولهسوأبقرالمدآلهلالمحصعلاليسكتبعوالحصوفي

جيةالربالانصالاتيكشفولمبحكمةتىجمةبتسجم!هاويآمروبطليميبحير

وترغيبالخادرةال!لهيلتمسواارسعثهموالهدفا"لملماءراسلبل
المنضوريحيى!!أرسلتوكان،الكثنذلكمنلهفاجتمع،اه!يببمقتنيها

ليجخغحمه-فيهالمعربينالحكم!منتعلماءأحدوهوموا\رلابلاد!االمنجم

وبذلواالمهمةمذهثإيمسلمئلت!يذهـأولارعهـدهوفي،اليهتبنفائى
يبحشواح!عنكى،العلماءمن3غيروندبوا،المالالجهدذاكأجلمن

النقلةتصيبهاكلفواوافرةحصيلةلهمتع!تجاولما،الكتبمذهمثل

،لنبعليالمخ!ارابنعلىبناحدتعله،البعلمهالفلاحهكتابعنهامرجم-9
.(وحئميةابر)
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مما،وغيروالحيلالهندسةفيافشرضويدونيىمالهملوافيو،مكانمنكلمرينلماا

هـ(288ت؟33)بنتهرفابتالإبولبنوحبيشم!ممحنينوكان

منالعؤدةرحلةيممه(شاكرأولادأحد)موحىبنمحمداصتصحبه!لذي

الثشب.لنغائسطلطالرومبلار

ينعىعلاشرالروممعامداثأرتلهضمئعلىجريمباالمأميربئ!كان

إلرومقيصركلممامداتهنيفعلكما،الحكصةكتصنفائسقةيىسلأن

يتخازلضرعلا-تضعنتفيما-بينهعاانعامدةتضمنتحين(الثالمفميخائيل)

بعلليصوسكتابفيها،يالقسطنعلينيةمعروفةو!عسمكاضةاقيصروفقه

حينوكذاك،نظدعهدهوفي،لمجسطيالبور!سعاهالذيومو،الفلكفي

كتبسيماولاالحكصبكتصيوأفىن1المهارنةبنودغكلصنقبرصملكمادن
أرسعلاعلاليس.

فيهعثرورفنأثر(أخميم)مدينةفياكتمضفأنحد:بمصركانوحين

الرسالةمضصونلقراءةالعلعاءفندبالمامرنالىالكثفخبرفوصلرسالةعلى

.(10)ريمحمنجل)لهفقراما

ممتازةنخبةمنلهاحشدبمااوجهاالصبيةالىالترجمةبليتءهده؟في

الساندالاتجاهوفلل..العلوممئشفيالاختصاصاعمحابمنالنقلةمن

والهندسةوالعبةفس!فلاوالحكمةنحو،الرشي!والد!دفي-كصاللتعريب

بعضتىجمةلعهدهواعيدت،الادبوالتابووالصناعاتوالفلاحةرالرياض-

الشرجمةمذهوصميتوالرشي!المخعسور!يفيسابقات!ريبهاتمالتىالكتب

مأمونيةشجمةمنهالكتابتوافرتوحيث،الاولىمنلهااتميين(المامرنية)

الاوثى.فهي

باستمرارالصتمستفانهاالمامونزمنأوجهابلفتقدالترجمةكانتواذا

ثروا1ووكتاباراء1وفغدوالديهمرفيعةمكانةالخقلةوخازبمدهالخلفاء

.(11)عجيبارفاماورفهوا

.(68آ-676)و(872-871)،خليفةحاجى-الظنهرنكئف-01

ععدومكافته(ايشوعبنيوحنا)ترجملاامطروالاسراءالخلفاءعندمكانتمفي-11

بنجبرائيلومكانة.1965بيوت.276عى،الاعلياءعلبقات،المرفق

المنننلةعظيموكانوالفىشاللباسفيميه2سناكانالذياقركلعندبختيشوع
علبقاتال!ولةسميفعندالركىعيىسكانةوكذلك..المهتديوعندمنده

.610عىءاب!عالا

السادسالمؤت!رأبعاث
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أبيه،عنورثهاندفاعا،النقلنحومنهالعظيمالاندفاعمذانستفسبلا

بالعو،م)بيهجدبامتمامسكبلا،وسعالامرامذابثلمتمامهوامنكلفهرآهوما

حركةنحوالمأموناندفاعمبدأشفهمميرنقبلولا،كلهفيلكفتاتر،كذلك

وحادئه،(أرسعلاطاليس)نوولفيرأىأنهمن،الآخرونبهفسرهبصاالنقل

الرؤية--الموخوعمذايفهمأننحبوانما،القدماءتأواطمبترتفسيرفهو

بأمرهركف*لفتشااذاالمرءأنمن،النفسعلمسلياتمنبهر!فيبعا

شغلهويفدو،ومنامهيقظتهني،بهويحي!،يستفرففانما،عليهفالح

علمه،وعنعنهلههمعقدكانلانه(أرسطا!لاليسى)رآىقدفهو،الشاغل

الباطن،وعقله،الواعيعقلهي،نفسهفيذلكفائرلهاليونانوتعظيم

أصميبعهأبيادناوردهكماوالخبر،وحارثهانومهفيرآهأنالىانتهىحتى

وانعرافاللصلمحباحقيقياالهئهمباعاالهثبعتالمنمامرنذاتأنمنتفسيرهيحسنلم

الحركةهذهوتمت،وغبرهماليونانكتبفيعللبهحتىامكنهمانحوه!ثديدا

ةفر!ملالآثارتضفياللثقافةمحبا،عالماالخلي!ةكانفاذا،يديهعلىالمتنامية

السلطانبصاحبمقتديةالامرمذافيتندفعوالمامةالخاعمةفانكانتانى

عدداندفعحيث،تماماوالتعريبالخقلحركةالىبالنبةحدثماومذا

ونقلت،نفسهالاتجاهفيالمثقفةوالاسروالكتابوالورراءالامرأءمنقليلغير
لهموأجزلوا،التراجمةورزقوا،الخاعمةولمكتباتهمبالهمممائهمخاصبةكتبلهم

الملمية.افقولاتمذهمنكخوزاكتيهمخزائنوفست،العطاء

يزي!بنفخالد،للعلمالمملعةالنفصةالفايةييكمناهـفعالدمذهوثالث

الىبوساعلتها"الخسيسالمعادنتحولمقولةشيوعمنكانلماالصنمةموى

لذلكفاهتمالتخجيمالىميالافكان،معوداكانالمنصوروان،فمينةمعادن

كلنفسهالامروينسب،مخهاآثاروبأمرهلهونقلتوالشخجيمبالطب
وتقريبهماوالتنبيمبالطبكلفهمحيثمنوالواثقوالمعتصموالأمونالرشيد

عناماالتىإكفاوما،الدوامعلىخراع!همعدارفيكانواحتى،لاعلامهعا

أنياءأعم!قز!هاالسيفجملالتىالممشصممدحفيبائيتهمطلعقيتعامأبو

مذالتصريب-آنذاكالعربلدىالباعثكانوت،التنجيمكفسوىمنها

منازلهافيوتخالفاتهاتوافقاتهافيوالكراكبالنجومأنمنلهثائصاكانماالعلم

ونحوسا،سورا!ثراأوخيرا،الانسانحياةفياسهاماتسهموأفلاكهاوبووجها
أبيهمعلىذ،ستحالوخرافاتهقو!مهثنقلهمبدأفيأالتنجيم)الملمهذافكان

المقنبينمنافينوالمنجمالعبكانولف..فيهأبدعواباالفلكعلهاالى

والريافةالحكمةعلماءمنغيرمم،!أف،السلعلانوصاحبوالوزيرالخليفةألى

النقلةأبرزكانومكذا،الخواصمنالثانيةالحلفففيال!لوموساش

،الاخرىالعلوممنالممربونالنقلةيليهمال!لمينمذينرباب1منالمعربين

وعباداتهملصلاتهع،الازمانوقبمطالاوقاتمعرفةالىدعتهرجاجتهمكذلك

-سونهاالتيوحصادمماعتهموزفلاحتهمومواقيتومواسمهم3وأعياد
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الامتمامالىدفعكلهومذاالزمانوامتدادوالنهارالليلمنم!ومةأوقاتفي

آمميةبدىنذكرانويعسن،وغيرماوالفلاحةوالفلكالعساببعلوم
الكريصة:الآياتمنطئفيالوقتعلىالعريحبالنعىللفرأئضتأديتهمفيالوقت

ضهر"و"سملوماتشهر1والحجموقوتاكتاباالمؤمخينعلىكانتالصلاةان"

."قليصمهالشهرمنكمشهدفمن..الذيرمضان

المترجمين:واشهرالنرجمةأطوار

عهـدأولهصا:ال!ربيةالدولةعهودمنعهدينعبر4الترجصحركةمرت-

جهكانايم!لاولاففى،العباسيةالدولةعهدونانيهمايةالدتالاا

الا-ليله!موكانت،نياجوالسياسةوالادارةالطصثمولا1الصنمةنحو
وكانتآللفات،معلميهامىنفربقدومالحركةمذهفيالمؤئرالمركزمي

الثقافةوكانت،والقبعليةيانيةوالسوالغارسيةاييورنانيةمنهاالمخقولى

الفارسية،مرتبةلهليها3لتعرحركهمنهنهلتالذيالمنهلمىاليونانية

والنجومالطبعلومامتمامها-فشمل،،النقلحركةتوسمتفقدا-!كلالنااما
ا!والوزراءالخلفاءبىعايةوتمينت،والهغلاحةوالرياضةوالفلسفهوالعكمة

3ثحكمة،انبيلهيتمخضكتةاهـهـكزومشث!لنشئتد،ذلكفيوتنافسهم
الثانيالغق!قي.بهاتقتلى،ليعامةخاصةأصفرمراكزجانبهالىتقوآ

ثلاثةعبرصرورمانميقانعظيماي!ونستعليعاتساعاالنتلحركةاتسصت

ص-----!ك:أطرار

سنتيبينوالرثيدالمنموربدأهالذيالعلورومو:الاولصلطور
.(ـه193و136)

هـ(030ال198)منيبدأوالمامرنقادهلذيالطوراموو:نيالثاالطورص

أجلها.موو

هـ.003سخةبمدأ!بيو:لثالثالطوركا

وجرجس(اللاتيخيةعن)البطريقبنيحيىالاولر!وواامممن
،ا!بىشوسلام،ماصويهويوحنلا-ين،المقفعالكتوعبد،جبرائيلابن

بنكالبعلىيقيوحناالثانىمترجمسالطور31سنق11كعا.وباعي!إلمبران

بنوحنينالحمعيالمسيس-عصةوعبدفلوقاوقسعلالفمعلروالحجاج

الاعممممالحسنبنوحبيشالصابىثبنوثابت،اييحقوابنهاسجين
حنين.6ختابن

،قرهوسنانصلن،نىيوبىمتىالمترجصيئمنعرفالثالثالعلوركلفي

!ممهربخت.بنوعيس،ملاروالحمصيبنوملال
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فولدالاوماممنونقوه،مثنيمااختلا!لاالعلميةىئا!حلابالشموذةفيهتختلط

من،ذلكعلىل،أولا،الكثيربالثيءلهممدينوموالفلكعلمأبيهمعلى

التحريفمنقليلمع،العلملهذابيةالمسبالمسمياتيحشفن!يزالماالفربأن

.(02)والماسةالخاصةالمراصمدأقامواقدبالعسوكان

بلكثيراالتعفحركةمذ!التأليفحركة!أالملاحنلىان
فيكانتالانعللاقةومذه،كلهابميدما!هـوآعطتانطلقت
فاموانيذلاص!عةلقنلاالاانوالملاحض!واياماممداخلةالحالاتبعض

وحفدتهمأولادمممنوراءممخلفوامؤلاءوأن،الطبنيسالتأليفبمدنذ
وأمكلرةبحتيشوعوأعرةماسويهبنيوحناأسرةأمنالومؤلنيننقلةأعلهماء

شجعة!بالرلاض!اتامشمواالذينفانوكذلك،حنينوأسرةالعليغوري
بتوأسر،أوح!شاكركاسرةوكشفا،وتطبي!الاهـ-فمئا-ليفاااعلا

بهمتفموحين..الاغلبفيألفثيمنرجرمؤلاءمنوك!واحد،تربر

،الملومنواصميبامتلاكهمالسبواعلمان،الشرجمةحركةمتو،الصهد

فما،سبقلماالتاليةالقرونفيالمبدعالكشفومحاولاتالشعمقتلحندت1بد

على-الدمويةلدورةكمضفمن(م1288-1210)النفيسابنحققه

وبروزا!شقرارمابم!بلالنقلحركةفيالفورةابانيتملم-المئالسبيل

العلم.فيواضحخطوأصحابمبدعون!حيثمنالعربالعلماء

همكونوالمالعر!ان:وواثقرننول ،.صطعشنونعننقواتنستطيعمكذا
وابدعوافيهوتعتوأومحصوهودرسوهنقلوهمانق!ر-ابلفحسبعلوم

النفيسوابنسيناكابن)الطبفيعليةعبقرياتالىبالاثارةسمحمماه!ب

والغيزياء(حيان-بنكجابر)والكيميا(كنمالبيروني)والرياضة(والرازي

-----"-.(الهيثمكابن)

المالفلهورأتاحمصاجيعامنهاينهلواأنالىللملومتممك!مبهموأدىص

والخطاطوالموسيقاوالفللثوالنلسفة+والريافةبالعلبالمالم)(2اأالموسوعي
(ةل!سملاحساحب)فالوريمنعلمذلكآدالا(جميماوالنحويوالثماعر

النقللهم؟تاحنيقدكذلكخاصةمسألةفيالمتصمقواحدعلمفيالمتغصص

لفتهمصل1منت!لووتوحدهعلملكلالعلميةبالمصطلحاتلفتهماعناء

أخذوأثمولا1نقلو!االتيالعلومفاسشوعبتزلكالىالحاجةدعتحيضعا

منهالديهماصترتحتى،بهاالخاصةألاصلاحيةتعابيماالعلوملهذهيفنشون

يىجعبالمعاجمأشبهجاممةورسازللتاليفمدارثممنكانت،وأفرةمجموعة

.الاختصاصأصحاباليها

(بفاد)النماسهـيةفيوآخر(دمشئ)قاسموررفيمرصدباتاءاللأمو!امر-20
الفا!لميونوان!،بغدادفيالشرعلر!علىسرعدامرصولاد1وابتنى
العلوميالديننصروبنى(ةرم/اقلاقرب)القطمجبلعلىالحاكىالمىعد

هـ.657لههمنةواممهااكبرماولعلهالمراغةمرعم!
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الحضارةنتاجايصالفيالعىبأقىتأصيلمذهالترجمةنتائجاممولول

العربيةالحضارةكسبتلف،عرممساتذة1غدواأنبعدالعالمالىالانسانية

كأمنأدواأنهمبيد،وعصقاواتساعاغنىالواسعةالتعريبلحركةنشيجة

الا3من3غيرالىبنقلهاوقاموااهم!قتوالملومم!لياتأفناءفيعظيعاععلاء

.الانسانلحضارةرعكليدامذافكان

العاضر:فيالعربيةالىالعلميالنقلطور

حركةتؤريمل:موتساؤلالسادساالمؤتم!مذافيالبحثمحاورأحدفي

المسببهاقامالتيالواسعةيبالتعسحركةأدتهماالحاضرالعصرفيالترجمة

،الجدلباسبابأخذولا،تطويلغيرومنيكئ..؟حضارتهمازدمارعرفي

والعلمالصحيحةالبدايةفييكمنعلميةنهضةأوتقدمأيأساسبأننسلم

علميةمتخعسةمراكزلهتنهضباتالابكونلاوالسل،الصحيحالاصاسمو

الواعي،الهادفالعلعيللنقلقوميسركز،الحكمةلبيتعريةعمررةكاجادة

لهوترعدالقادرةالعلميةول!الالهوتتوافرالعلومجيعتشولالملتزم

البحثمراكزوتنش!عميقةكثيفةواسمةنقلحركةلبمثالماديةالامكانات

.المنشودةالعربيةالدنيةمؤ!ساتوحمبعالجاس

علىقامتالزاميةعصورمافيالمربعندال!ليةالحركةازدمرتحين
الحركةاردمارأنونحسب،والتمريبالنقلوحركة،التدوينحركة:دعامتين

احياءمامتوازيتاندعامتارلهتوافرتافيايتمالمعاصرةالعربيةالصثخية

المعرلملومعلميةشجمة".كةوننشيطوبمئهالعربيالملمىالترات
.افادةمنيمكنمااقعىمنهاوالافادة

كرزونفمعادةمعمد

***

بعد.وما104و313عىالا!لبماءطبقات-21
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عددفيألتسعياتفيوالخلافالتداخلمننوعاأوجدالعربيةالبلادأجزاء

العلبيةالحلومفيالمستمملةو"الاصعاءوالالفاف!الكلماتمنوغيرماالمععللحات

موفموهنا.مىالتي

فيتصادفالتىالمشكلاتمنالعلعيةواللفةالطبيةالمصطلحاتوم!دعكلة

وتعابيرهابمصطاحاتهاوالادبالشرلت،الفعحىاللغةفهناكءاللغاتجميع

وكلماتتعابيمنأيضمافيهابماالشبيةأوالعاميةاللغةوهناك.وخصانمها

مذهسماععلىواعت!دالشعبيةالاوساطفيعاشمنالايعرفهالاومصطلصات

فىعبكلالخاعةوالمصطلحاتالعلميةاللغةمناكخيرا1و.الخاعمةاللفة

مؤلفسنمحتوامايختلفمصمطلحاتنعارتماكثيراومنا.علمكلفروعمن

.ا،وضوعالىمنهماكلينظرالتىالقاويةبحسبغيرهالىعالمومنآخرالى

الصريريالشكلباختلافتختلفمور1والكلمةوالاسمالمصطلحأنكما
مراحلمنمعينةمرحلةفيصارفهأوصةأولالمالمثام!هومامللم!ض

.وسبرهالمرضمذاتطور

وأوصافاعدةأسماءالواحدللمرضنبماكثيراهذاعلىواعتادا

اليوممل!لاعليماررجالتيالطريقةالىاضافة.المرادفاتمنوكئيرامختلفة

عرضأو(وعلاماتأعراضمجعوعة)تناذرأومرضعلىعالاسمباطلاى
ومختلفة.كثيرةلاسمبابآخرالىبلدمنيختلفماكثيراالاسمومذا

نقلأما.احرىالىلغةسنالفكرةوففلالكلمةنفلميفالترجة
وأاليهاالمترجماللفةخصائصمراعاةدونوتراكيبهابصيغتهاأخرىالىلغة

وللفكرةوللموخموعمماللغت!ومسختشويهفهوالمترجمالموفوعالمشضمن

وأققانعنهاالمترجماللفةاتقاناكتحشاجالترجصةأنيستختجمذاومن

ثالثا.فيهاالترجمةتتمالتيالمادةأتقانوفانيااليهاالمترجماللغة

الشرولمطاكبالاضافةيحتاجفهوالمربيةالىالترجصةأيالتعريبأما

فيوجوهرياأساسياوتجربتىرأيىبحسبيعدرابعلهثرطالىالمذكورةالثلاثة

ضكلالىالالهمممونقلمحضعربيةبصيتةالفكرةنقلبهوآقصد،التعريب
وغيرماوصسلعينعربمنأجدادنابهقامماومذا.أيضاعربيينوعوت

بجالينوسوغاليانابقراطأوببقراطميبوقراعا-اسمثلافعربوا
الموتتوافقأسماءوكلها..بأفلاعلونوبلاطو!بأرسطوسيلال!اطسراو

كاملة.سوافقةالعربىواللفطوالسمع

المربيةالملومتنقلأخذتحينالاجنبيةاللفاتفيجرىنفسهوالثميء

وماأعمواتهاتوافقعمياغةال!ربيةوالكلماتالمصطلحاتفصاغتلفاتهاالى
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بيس!لاالاسموثومتبيةالعسالكلمةصورتماوكئيراألفافلهافيعليهاعشادت

أفيسيناسيناوابنرازيسشكلعلىالرازي31قبلافنقلت.كاولبشكل

...آلامبيقوالامبيقالكاليوالقلىالكومولوالفولأفينقوارزمروابن

عامةالعلوموفيالعلبتريىفيالمربيةاللغةاستعالسوخوعيعدلم

أصبحتفف،والخلافوالنقا!شالجدالموضعتزاللاالتيالمشكلاتمنايضا
فيلفاندتهاوالتدريسالدرسفيوصلاحهااستعا)!اضرورةفيتامةالقناعة

تكوينفيأيضاولفائدتها.الاولىالاماللخةل!ونهاوالتفكيروالحفن!الفهم

في-الحالميكصا-أيضمابلا3ومى.والملمالمعرفةمنمتينألههماس

لاكمالاللفاتالمتمددةلمراجعوالمصادرالىألمودةس،لغةأيأوط!بأي

والمنامل.المعادر!فتلفمنوالاستفادةوتطورماالعلومسيرولمتابعةالئقافة

المرحلةخلاللاحنلناهوسا.والتشقفللتعلمالحاليالوضعموومذ،1

العربيةباللغةودراستهاالعلبيةالعلومتدريىفيهااخ!ثاعالتىالطويلة

المصطلحاتفيوالعثراتالثغراتبعضوجردة*تاالشمريبومرحلة

والحدالتمريفبحسبوذلكالاخرىاللغاتفييقابلهاوماالعربيةالطبية

بل!ومنأخرىالىمنطقةمنالتسمياتاختلافالىبالاضافة.لهاالموضوعى

.غيرهالى

قامواالذينالاعلباءبهقامالنيالكبيربالجهدمخانشيدأنبدولا

ومحاولةونحتهماوايجادماالمعطلحاتوجمعالطبيةالعلوميتمريبيزالونولا

تموقد.ودمشقوالقامرةاستخبولفيالطبمدارصكاطباء..اشتقاقها

الافريقيوالشمالبفادفيذلكنشطثمالتمريبمنالاولىالمرحلةقكلهمدا

المربي.الغربأقولانوأفضمل

!ثرفكحمجمالطبيةمجا!ملامنكبيرد!مبالعربيهالمكتبةزخرتفقد

علىوغيرهاالمرحدثمومنوالبعلبكيوالكواكبيورفيقيهوخياطوحش
.المثال!ممبيل

اتخاذوقبلحلهاومحاولةالمشكلاتمذهبعضاستعراضالىالآنولنن!قل

واحدعربيعلمالىالوصولبشي!منهااكآسباخنيارأمرفيالنهائىالقرار
.واحدةعربيةولغة

:لانتانواالالتكاب

ومتمددةمدلأاشابهااعراضمجوعموآ*"!"!،ةه!الالتهاباننملم

والالم.والحرارةوالاحمرارالوذمةموالاعراضسنالمجوعاوت
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الشقة:أوالشقيقة

.7"8!ـه*حعنللافادةتستمملادكلعشانومما

والدارجةالمسنمملةالكلمةولكن.والاختالاخمماوالشقيقفالشقيقة

والافضل.الاصلحومي.اليءنصفي1الشق!نالنمقةمي

:نلطاعوا

الكلماتنحتفياجدارنااتبعهاالتيالطريقةعلىرائعمشلالكلمةومذه

..والنربالطعئتقصدكلها-.ء!ءا!!؟3،ةد،!ا!!دحكلمةسانوصياغتها

.العلاعونكلمةكانتومكذا

ةيب!لابرتدريمهودرسهالطبكتابةفييصادفنامماكثبرمنقليلمذا

والحضارةالعلملنةالعربيةوتعودتمرأنألاتلبثلامرحليةمشقلةولكنها

.قرونعشرةتبلغتكادسابقةمرحلةيكانتكصا

القونورقيوالمساعرنالمربأجدادنا.عاناماالتيالتعريبمرحلةوان

التيالمرحلةمالهتبهاتشبه(للميلادرالتالهمعالثامن)للهجرةوالثانيالاول

عشرالتاسعللقرنالثانىالنصفمنذمنهاسوريةسيماولابيةالمسبالبلادمرت

الاعلباءوفقلهقد.الآرحتىبالمربيةوالتدريسالتمريبفيالرائدةوكانت

فاشتقواوالتمربالترجمةعلىيقومونالذينمميزالونولاكانواالذين
جديدةعربيةكلاتأوجدواكماالآخرب!ضهاوفحتواالمصعللحاتمنبمضا

وتفسهاالعلومسيرلنرورةتبنيهاأووايجارمااستنباعللأمن!بلاكان
وتطورما.

والمرامعالمصالد

العربية.اللفةقواميس-1

والفرنسية.يةالافكليقاللفتهيىتواميس-2

اللفوية.الاعمولتواميس-3
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العربيةاللغةفيوالابداعالترجمةحركةأثر

معجوبسليص.ا

،الاغواربعيدواسعمششبالمربيشاثنافيالترجمةموفوعان

السورخلالالعربىالفكرمسيرةطوالكثيرةومؤتراتأصبابفيهتضافرت
المختلفة.يخيةالشار

الانسانبينتقربأناستطاعت،ق!يةاجتمامئفلامرةوالترجمة

علىتقومانالحخاراتطبيعةمنلان،سضابعنهابو!شلاوبينونفسه

تاي!سللصاممقةصورةالاالمرييشراثناوما،والتبادلالتفاعلوعلىالاخذ
تلك!نالناصجةالتاثيراتاجتماعمنالمتراكبةوالمقلية،المتصرةالتاريخية

.الممطيات

منحدرينبوعاتتدفقولا،ذاتهامنتبثللاللامةالفكريةوالحركة

شانكانوكذلك.الثغافاتمنمتشعبةجداولتىفدمابلالتلال
الشربمخشلفمناتتهاشددةعلعيةروافدفيهاصبتكفالعربية
واليوالهنديةبالثقافةالعربيةالثقافةفامتزجت.لوانهاتحتافضوت

عبرتالتىاليربيةالثقافةبوتقةنيعمهرتهاارتلبثلمثموالفارسية

ومجميقا.دقيقاتعبيراالعربيةاللفة

اش
الامة

.ا.لشي

عخها

والتفكير،الثقافةلفةالهـربيةأصبحت.الثالىالهجريالقرنا!للالةوكل

والحديث،ن1الغرلغةأنها.والتمبيرالفثرولخة.والتاليفوالشسجمة
افترتحتىبهاوتشكلمتتصلهاالاسلاملواءتحتالمنضويةالاممسارعتلذلك

وفي،فغطوالشاميىةوالجناقكالمسالمسشعربةالبلادنيواسعاانتثارا

والاندلى.بالمشبلادوومعروحراسانانكايرآيضاالنائيةالبينات

بتكلملا"لعرببةبرةالجزاشمالىفيمحصورةالمربيةاللضةكانتاند!بو

تتسعمرنةمهلةليتلاتصبحعظيمالغشونةمنحظهمالمربمنفئةالابها

السامتاللقاتانسحبتحينعلى.النرسوثقافةاليونانوفلسفةالهندلآىاب

القدبالئعافيةالمراكقض!بوالاديىةالىالسريانيةمقدمتهاوفيالاخرى
نصيبين.ووحرانجخديسابوركدارعى

الاجنبيةالئقاكاتمذهسماقتالتيالكهرىالغناةالعربيةاللفةكانتلقد

عربيةبأحرتالمختلفةالعلومنشرتالتيالحيةوالمطبعة،المىبيةالثقافةالى

الجميع.متناولفيوحعلتها
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ظلفينشطتالتيالترجصةاداةلتصبحالسربيةاللغةتم!تاومكذا
ترجمحيث.والمامونوالرقميدالمنصورعهـدفيسيماولاالمباصيةالخلافة

وكتاب،ودضةكليلةكتابفترجم.!احربيةالىاليونانعةالكتبمنكثير

وكتابلبعلليوسوالمجسطيالمنعلقياتفيأرسعلووكتاب!مندهـالسند

شجممنأولموالقفعابنانالقفطيويقكر،اقليدسوكتابالارثماطيقي
وأ!للق.العربيةاللغةالىالفارسيةمنالثلاثةالمنعلقيةارسطوكشبللصنصور

باريوكتاب(المقولات)قاطيفورامىثتابقسي،عربيةتسمياتعليها
ترجمالذي(أفالوطيقا)وكتاب(التصديقيةالقضاياو1العبادة)ارميناس

.(انتاجهوصررةالقياس!باسمالعربية،!ا

في!التوجمة.اسحقبنحنينبىالعسالطبيباسمالمامونعرفيويلى

كتاب:ومنهاالمربيةاللغةالىالقديمةالعلبيةالكتبمنكثنانقلوت

وغبرما."الترياق"وكتاب"العينفيمقالاترث!علا"وكشاب"المسافل"

وعلميهاضياتوالروالفطكالمنافلروعلمالكيصياءفيكثيرةكتبالىافافة

يىالاعمولكتاب":وأممهاالعربيةالىاليونانيةمننقلتتدكانتالعيوان

لجالينوس"الترياق"ولبطليموس7والمجسعلي"،لاقليدس"الهندسة

لارسطاعلاليس.ا،لنضىيخماومختصر

ابداعأداةكانتبل،فحسبوترجصةنقلوسيلةبيةالعساللفةتكنول

منالمرباستقاماالتىالملومجميععنللتعبيرص!حتلقد.وقاليفوخلق

بمصطلحاتو،3فكار1عنللتصبيرواسعةلفظيةبئروةفمدتهمالاخرىالشصوب
والكيمياثيةالجراحيةوع!لياتهمنظرياتهموشرحتجاربهملوصمفرتيقةعلعية

فياستغدموماالتىوالاجهزةرأدواتهمموادمملشسيةوبتعابيوالرياضية

والعلمية.الععليةاكتشافاتهم

أملتهاالتي،خممربةاللغةبهاتتصفالتيالميناتماالآنولخشساءل

ثانيا.والاب!اعوالخلقأولاالشرجمةحركةمر:الشاسخةالوقفةمذهتقفلان

التقدممذالتشقبلصدرماتفتحأنمنمكنتاالتىالوقفة.هذهلتقفأو

اليهاتمتلاولغاتحناراتمناليهاوتالذيالفكريوالتدفقالعلمي
بصلة.

غيروب!لقدرة،والغنىالخعبباتضفالمربيةلفتناأنفيشكلا

،الجدبةوالانكاروالتمابي،الحديثةالعلعيةالمصطلحاتاستيعابعلىالمعدودة

الشيالصلوم!هضمأنعلىقادرةيجصلهاماوالتعلورالتجدرمنتمتلكوهي

سيساولاالترجمةطريقعناليهانقلتالتيأوال!ربيةالحضارةظلنيشئات

الاغريقية.والفلسفةالعلرمفي
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والنحتالاثمضقاقعلىتشمدفىكبرىطراعيةزاتبيةالعسواللضة

ثلاثةاوحرفيناوحرفالحاقوميالكسعبخاصةتضفكما،والتعريف

نحربى،،ونحر،والزمهريووالزمهروالحلقومكالحلق.الكلعةبآخر

منعربياسكنلممالشجعلالقياسعلىتعتدكذلك.وغيرماوابنموابن

."تفهوالمربكلامعلىقيسما،جخىابنقالوكسا.عربياالكلام

بعدال!ربيةاللفةلاوزانالمربيةغيرمنالوافدةالكلماتمنكثيرخضعكذلك

ال!ربي.النعلقوطريقةالعربيللجرسمراعاةالتغييرب!نىعميهاعلراأن

والفلسفيالعليالتعبيرعلىالفرةفيالسريانيةتفوقالعربيةاللنةوان

عنهاقاللذلك،والاشتقاقالطواعيةحيثمنالعبرانيةأخضهاتفوقكا

.!الالهامولغةالحكمةلفةانها!جمالهمينون

لضةبينالفرقيوضحكما،العربيةاللغةخمائصالجاح!لتاويبين

وأن،أنطقالعربأنعلىوالدليل..."فيقولالفرنجولفةالمرب

علىوالدليل.أكئركلامهاتأليفآقاموأن،أدللفظهاوانأوسعلفتها

.(1)"فيهاخاصوالاقتضابالارتجالوأن،عليهامقصورةالبديهةأن

الفافلها،بخىوعلرأئق،العربيةاللفةطبيمةعنصادقايضاحومذا

ولما.عنهاانقعلاعاوبغيرماصلةمنلهايمرضوما،فيهاا!مارةاوبخاء

وحضارتهم،المالممثموبلهادانتقفوالدينالقرآنلغةالمربيةكانت
فيالتخاطبولفة،والادبالململغةفأعمبحت،عقولهمعلىنفسهاوفرضت

بها.حلتأرضكل

عربيةلفةمحلهاليحلالفيمةالساميةااللغاتسلعلانانحسر1وبقلك

والهندية.والفارلهميةاليونانيةالملوميتقجديدعلمخلقعلىقادرة،متعلور"

العلوممختلففيالفصحىالصربيةباللفةكتبهمبالمسالعلماءألفوهكذا

كتابأممهاكتاباوخمسين!مشةحواليوحدماالرازيمزلفاتبلفتالطبففي

ورسالته!الاغذيةمضاردفعكتاب"و"المنصوري"وكتاب،الحاوي"
الطبفيسيخاابنعؤلناتكانتكما."والحصبةالجدري.فيالممروفة

علبيةموسوعةكانالذي"القانونءكتابيمرفلامناومن"جداكثيرة

اكتسبالقيالكعالعيسبنلعلي"الكحالينتذكرة!وكتاب،ثاملة
والعبرية.اللاتينيةألىالعربيةاللنةمنوترجم.أوربةفيكبيرةمكانة

.243ص،\جرالميمنننا!بلا-ا
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بارقالعلومأهـقعنوافحببيانلشمبربيةالمساللشةتدفقتوكذلك/

رسائلومي،مانتاسند!كتابتىجصةوبمدالحسابعلمففيالعبارات

يؤلفأنالمنصورأمر"مخدالست،باسمالعربيةالالفلكعمفيمندية
.المامونعرحتىبهوعول"الكبيرمندالسخ!"كشابفالف،نهجهعلى

العرباخذاكتاباتاومن.الخوارزميبضصحيحهوقامكتابتهأعادحيث

كانتالتىالحسابيةالنظممنأفضلهو!ج-راذ.الترقيمفظامالهنودعن
وقد،الصفرواشمالالعثريالاحصاءعلريقةأوجدواكما.همينههشانمة

الىوانتقلت(الصف!)باسمالمربيةالى(سوزجا)الهنديةاللفظةترجمت

الكلهـةمذهأ!بحتالاختماربعلريق؟4"لأح2)،حكا!(3)،)"حطهةح(باسمالغرب

ية.الانكلينفيكمامحي35

تأثيرالمضمارمذافيالعربوضعهاالتيالعربيةللصؤلفاتكانوت

الحسابعلمفيبيةبالمسالفمنأممومن.الغربفيالمليةكةالعسفيكبير

ترجمتوبقيتىب!ملاأصلهضاعاب!تكألفالذيالخوارزسيموسبنمحمد

وفي.كرجيوموفتالهوسالفربفيالرياضياتعلماءب!غىفيوأئرت،اللاقينية

الحضارةعنتمبرأناستعلاعتال!ربيةاللغةن1علىواضحةدلالةمذا

الدولالىالحضارةمذهتنقلوان،والعلهيةالعغليةابداعهامجالاتفيال!ربية

الحديثة.الممورفيلنهضتهاأساسالتصبحالاوربية

الجبرعلمفيالكتبمنكثيرتأليفقيأيضاالمربيةاللغةاسهمتكا

وكتابالمصريالعابأسلملابن"والمقابلةالجبرفيالكاول":منها
محدبنبكرلابي!والمقابلةالجبرفيالفخ!ي"وكتاب"والمقابلةهـالجبر

المصريعليعادحبنلا"والمقابلةالجبىفيالمقنع"ويماب.الازدي

الهائم.بابنالمعروف

استعلواقدالصربالريافةعلماءأنوغيرماالمؤلفاتهذهفيوفلاحن!

والكمب،والمالوالثيءالمجهول"منلسعينةعربيةوتمابيرخاصةتعاريف

يبينجدولومذأ."أيضاومراتبهاوالكعبوالمالالشءجزء،رمراتبها

الببرعلمفي!قابلهابعامقارنةالمرباستعملهاالتيالعربيةالمسللعات

الحديث؟

العرباستعملهاالتيالتمابير

النميءأوالمجهول-

فشسطفيالشيءمضروب-الال-

سالهليالثيءمنروبالكعب-
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اثمارةعكى:الحديثالريافىبالتعبيراو،مقلوبيينيجقءولنند

.(2)أس

الىالعربيةاللغةشانشقلتالتيالدقيقةالمربيةالتمابيرمنذلكعيرالى

كتعبير:.العربيبلفظهاالاخرىالاوربيةواللغاتالانكليزيةاللضة

*كا*كاه!.لجبرا1

.!ل8ء8ق!(لحساببااكحينفالمقصودو)رزميلوزا

اعكاهعكل!لط.بلةلمغاا

طعفح3صنر

.لذكرهالمجاليتسعلاكثيروغيرما

كمابلصلية11لههضتهمبأتعندماالعرباخذفقدالهندسةعلمنيأما

فنهمبدراصتوت!قوا.المرسيةالىاليونانيةمنوشجسوهالهندسةفيأتليدس

انافاتنظرياتهالىأنافواكعا،عليهوعلقشرحهمنومنهماختصرهش

علىوالفواحلهاكيفيةفيوتفخنواجديدةمندسيةسهمائلوابتكرواعلية

،القساءيمرفهالمجدبةقضاياالمربيةمؤلناتهمقادخلواافهمالا.نسقه

العرباسمالتيالنظرسات31شولعل.المخممارمذافيقيمةبحاثا1تمد

الخعلوط،ننلسيةرقيقااي!لعبخاءوبخانهاعنهاالتعبيرفيلمتهمواسهت

القرنينفيالاجانبالمفكرينقادتالتيميوغيرماالننلسيةمذه"المترازية

."اقليديةا،للاالهندصات"اكششافالىعرلتاسعالموعشرالثامن

صيخي،فناعلاميالتىبالمربماتالاثتغالالىالمربتوصلوت
فيتظصلا.اخرخواصمنهافلهرالهفسيةالاثمكالض!ببينجمعفاذا

ب!نىفيالاشكالمذهمثلالصفااخواناستخدمكاوحدوحدهعلىمنهاواحد

عنهاعبرتكثيرةأمثلةنلكعلىوضربواانموالمننالطلا-
سنصا"رسانلماحدىفيكقولهموواضحاوععيقامرناتمبيراالعربيةاللفة

لىءليستخاصميةولهالا،والالهيةوالطبيميةالرياضيةالموجوداتمنمئميء
والمكانوالصوروالاشكالالاعدادمنلمفرداتهاليستخواصولمجصوعاتها،آخر

والحروفوالكلصاتوالاصواتوالروائحوالالوانوالطعوموالعقاقيروالقمان

وأنعالها،خواص!ها!ستالشاليفيةالنسصعلىبينهاجمعتفاذا،والحركات

الموسيقىوالحاقوالشرباتوالمراممالترياقاتأفعالقلناطصحةعلىوالدليل

حيهييملبذيكلعنبهخناءلامما.جيصاوالنفوسالاجسادفيوشاثيىاتها

.(1)اكفيلسوف

.112ص،\جالصفااخرارررسانل-
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لهنكثيرافشيدوا،العمليةالناحيةمنبالهندسةايضاالعربامتموفد

النقوشمقهزالتوماالغربيةالحضارةالىنقوشهانقلتالتيالمختلغةالابنية
العربيةالكتبومن،المصعاريةوالهندسةالريازةفيالعربيةالخطوس!تتل!

كاسللابي"والهندسةالماحة"كتابالمبالمذافيالفربفيتأثيرلهاكانالتى

الايطالية.اللفةالىالعربيةمنترصالذيالمعري!ئجاع

المه!لبعدالهيثةأوالفلكعلملمصطلحاتانمربيهاللغةاتستكذلك

منكثيرةبأساءوفطقتجامليتهامنقعرفتهفقد.الملممذاوبينبينها

نجمانوميبلعوسمد،نجمانوهىالذابحوسصدوالسماككالعرفةالنجوم

ومخهاالدبذفبوهي،الكبرىوبناقهبالنعشبر!لاويسصيهالاكبروالدب

وغيرما.والجديوالفرقدلاانالصغرىنشىبناتفيهويدخلالاعمخرالدب

أولهاوكانالعربيةاللفةالىالفلكيىاليونانيةالكشببهـضشجصتكأ

يحيىابوقامثم.الحكيممرصالىالمنسوب"النجومشتاحعرض"كتاب

وترص.النجومعمناعةفي"لبطليعوسمقالاتالاربع"كتاببنقلالبطريق
."هخ!السخد"باسمال!ربيةاللفةالى(سخدمانشا)كتابالفزاريابراميم

العالألفالذي"الفلكعلمفيالمدخل"كتابالعلملهذاالهاسةالمؤلفاتومن

وكان"اللاتينيةالىالمربيةمنشجموقد،الفرغانيمحصدبنأحدالفلكي

.(1)"أوربافيالفلكعلماحياءفيكبيرتأثيرله

ميالصلممذافيالنجاحالهيثمابنفيهاحصقالتىالمامةالانكاروصن

فاط!نالاتأثيرأن"أوخحكما"المكانعرضيساويالقطبارتفاعأن"

فالاخطاء.معدوسايكونيكادالرأس!مستمنتربهاعن!الكواكبارعادعلى

.الانعطافتاثيرمنتخلوالاجهنةبوسا!لةالارتغاعتميينعنتنضأالتي

والارضالكواكببينالمسافةاناذ،النظراختلافزاويةعامل.نتخلوكما
تسشصعلالطريقةمذهزالتوما."ا!جكبيرةالارضقطرنصفالىبالخسية

الحاضر.عرناالى

كأواصشملتهاالمربيةاللفةلهااتسمتالخيالفلكيةالمصطلحاتومن

برقولهمالعربىباععلهاالغربالىانتقلت

5!هكث!آ!كلا،!سبولقطرا!مه!ىرالعذا

!ع*ح(حءى4نشىبنات*،ءة6،!الجبهة

طح!محهاح*،!اكالعقابذنب!ل"ء،الغول

!ح،!اأ!ع!يلباذت،!عه!،!ابلضرا

"471عى3ج1191يىفبرا،المقخعلف-ا
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كثير.ماقيرو

المربيالاعلزاتالكثيرةالفلكيةالمصطلحاتمذهنيوحده،الخنلران

فيفلكيةىراساتمنوالمربالمسلصونبهقاملماورينالفربأنعلىيدلنا

العاضرالوقتفيتركتقدالاسعاءمذهسظم"أنغير.الرسعلىالعور

.(2)"غيرماباسعاءعخهاواستميغى

للشسجمة.!نةعليعةال!ربيةاللفةكانتفقدالطبيمتالعلومفيأما

راضرورة"ممبولدفىويىى.والفيزياءالكيمياءعليفيوالتعبيروللشأليف

:ويقولالحدثبمفهومهاالعلبيعيةللعلومالحقيقييننيصس!ؤملاالمربيعد

منالزئبقاستخسجالذيىيسقوريدسبينانقضىالذيالزمنأطولفصا"

اكتمئاتبينانقنىي!لاالقمنأ!لولوما،جابىالكيمياوكطوالمالمالزنجفر

مذينهلىالمربأضفىوقد."الهيثمابنواكتشافالبصرياتيبعلليمو!س

المنهج+باي!سبيةسموه!معليمامخهجافأوجدواالعليالبحثأصالةالعلمين

خليفةحاجيويشير،الدلهيقةوالملاحظةالتجربةعلىيعتمدومو!الاصتقرانى

علمفيتكلم!ناولهو،يزيدبنخالدأنالى"الظنونكشف*صاحب
الاكسيرصنمةوبينالمؤلفاتبعضوفعحيث،فيهاواشتغلالكيمياء
النجومكمببترجصةقامسنأولكانأنه"عنهالباحن!ونيكر.والميزا!

الاندلسيوعماعدالجاحن!ويشير."الصربيةاللغةالىوالكيمياءوالعلب

فيهاله.وثماعراوخعليبا،وفصيحابليغاكانخ!لداانالىالعلقطقيوابن

."علهولهمعةتعرفهحسىعلىد"الةومقطماتمعلولاتكثيرةرا!شأ

اللفةمنتنلمهعلىدليلمذاففيبليفاولهثاعراعالماخالدكانوانا

دليل3ومن.الدقيقالعلممذاعنوالتمبيرللكلامتصريفهوحسنالعربية

الصلص.البحثفيومرونتهاالعربةاللغةقدرةعلىآخر

"حيانبنجابر"الكيعياءعلمفيالاولالرأئدالىنشيرانمنمخابدولا"ص

العصرفيالفربيونوالعلصاء."جابىعلم!فقيلاليهالكيمياءنسبتالذي

!"لأ!محطكل!"ةال!ربةالتمريف!ال"بالمعرفةالكيماءبينيفرقونالحافس

علمعلىالاولالاسمفيعللقون."!اءفح!"ةالتمريفأدأةبغيركيعياءوبين

الوسطى.القرونفيوالممروف،حيانبنجابرعنالمخقولالفيمءاي!يكلا
العلامةقامانبعد،الحديثالبءعلمعلىالثاني3الاويعللقون

القرنمنالاخيرالخصففيقواع!هواحكامبتهذيبه7لافوازيه"النرنسي

.الميلاديعشر!لثا!ن

.403ص،مظهرجلال،الاوربيةالصضارةنيالمربأش--2
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الىافافةوالمخعلقالفلسفةعلماءمنكانجابىاأنأينامناولنذكر

بيةالعسعلومفيواسةبثقافةنفسهأخذقدأنهبدولاكيميائياكوفه

كتاباتهفيأشهلهكانماالمنعلقيوالبلالمخافلساتنيللخوضوكلامها

أحياناالثرحيطللكانحيثالتعبيرفيخاعاأسلوباينتهجفكان.العلمية

كيفألعالممذاالىانظر"الاششيال"كشابياجاءوت.أخرىويوجزه
اهومغنالمختلفةالمعارضفيالشريفةالعناعةمذهويخرجبالتاسيشلاعب

ألهملوباتفانولعمري."أخرىمرةويعرح،مرةيعرضوكيف،وأحد

العربية.اللغةفيالبلاغةأساليبسنمام

وبيندقيقاوعمفاووعمغهاالكيمياويةالصصلياتمنكثيراجابىعرفوقد

ذلك:مندقيقةعربيةوبعباراتعريقعربيبأعلوبأجرائهامنالاغراض

والتبلور،ا!لغيموا،والاذابة،والشنقية،والتكليس،والشحليل،لتبخير.

فىالاساسيةال!ملياتمنذلكوغير"والتشميع،والنقطبر،والتمصب
.الكيصياء

بكرابوأبهمانهمفيالمربيةاللغةعبقربلمتجلتالذينالكيياءعلماءومن

والطلاسموالابهامالغصوضعنالكيصيائيةمصنغاتهفيتجردالذيالرازي

خواعمهاو!ثرحوواضحادقيقاوصقالكيماويةالموادفرصف،والتعويهات
قسعين:الملىاه!سقويةالكيم!اوالآلاتوعمفكماتنقيتهاوطرائقوصفاتها

والما!ثةالبوتقةواوالمخفاخكالكور(المعادن)الاجسادلاذابةلات1-ا

وغيرما.

الاقد.اح،الانبيقمنها(الكيميائيةالمواد)ال!قاقيرلشدبيرآلات-ب

وغيرما"والاترنوالمستوف

والحقانقةفر!ملامنثىوةسعهوانشقلتأوربةالىالعلممذاوانتقل

تزاللاالتيالمربيةالالفان!منثروةانتقلتكأومن،رالننلرياتوالتجارب

ومنها:العربعنوردتكمايةالانكليزاللفةفيتستعول

8!ف،*ذ(كبريت!،ح4!*ألالكيمياء

6!نه!لاةفبيقلااطمىي!8،لكعلا

3!ةمناعغرزن!طلوللقلويا

!!*قربونكلل!3لاكم!يرا

طك!نحنيحرز
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الصربيةاللغةخلفتلماواضحةبصماتوامشالهاا)كلعاتمذهانفيلهثمكولا

الحديث.الاوربيمل!لاوالغكرفيئمومنالاوربيةاللغاتفي

الظوامرعنالتصبيرلغةكافتكذلكاكيمياءالضةااقمربيةكانتوكعا

كتابهفيالبيرونيثرعفقد.مثلا!والجزرالمد.كظامرة،الطبيية
والجزرالم!فلامرة"سرذولةأوالعقلفىمقبولةمقولةسنلافماهـتحقيق

الضهروفي،وغروبهالقعربطلوعاليومفيفيعرفونهاخ!صمضواما.:فقال

.(1)"ونقصانهنورهبزيارة

-
فوقهاماتجذبالارضوانالارضيةالجاذبيةفكرةفىالبيروثرحوكذلك

هـوالناسعربيببيانقالحيث،المسموديالقانون"كتابهفيمركقمانحو

تقولأيضاوعليها،الكرةأقطاراستقامةعلىالقاماتمخشصبرالارضعلى

.(2)"السفلالىالاثقال

وترواوالسائلةالصلبةالموادض!بلالموعىالئقلالع!بعرفكما
الىقادممكلهومذا.وقوتهومنثئهالصوتفيوبحثوادقيقةبدرجةفقلي

عنها.الصادرةالانفاموأنواعا،رصيقيةالآلاتووعفالموسيقافيالبحث

الترجمةمنالواسعةالحركةه!هلالمربيةالل!ةاتساعشكانسامقا

بلالشكليةالظامرةمذهعفيقفلمالعربيةأئرلكن.والتاليفاضقلأوا

الاخرىالاجنبيةاللفاتىالعربيةاللغةفاثرتالحركةمذهأعاقالىتصرب

.والتبادلالتفاعلمندائمةحركةفيوأععلتوأحذتوأغنتواغتنتكاوتأفرت

عسمابيةاضافةيكنلبيةالعسال!قليةاخذتهالديالفكريالاشاعار

ومغعولهلهصرعتهفيالنظيرمنقعلعلقاحاكانبل،ومضاتمنلديهاماالى

وافكارجديدةعقليةعنإلحسكةمذهتمخضتلقد.وأبعادهوشمولهوعمقه

والتموراكفلعنهفأخذالهندىبالعقلالعربيالفكرلقحلف.عصيف
الكبرىالبواعثمنالهفيالمقلفكان،والتموتهدالقوعاطفة،والخيال

.العربعندوالقصصيةمديةالقوالمجاريالحكةعلى

استوعبهقدكانماكلعنهفاخذالفارسيبالمقلالعربىالفكرلقحكما

الادةعليهاقغلبالفارسيةوالحضارة.مندفيو1يونانيأوفارلهيعنعرمن

.253مى،م1925ةلاهمبئغطيعه"..اللهندمامحع!ى":البروتى-1

.22ص1ج،المسموريهـالتانونضالبيروني-آ
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وتوسيعوالكتابةالكلامفيوالاطنابوالشفخيمالقخرتالفرسعنالعىبفاخذ

لاتها.1والموسيقاحقل

منطقيةفلسفةمنهافاكتمبت.اليونانيةبالمقليةالعربيةالافكاروتاثرت

سبراالممرفةأغواروسبروالتععق،والشحليلالتعليلفلسفةفيآثارمابت

دقيقا.!لميا

--
لهااتسعالتيالببةالافكارب!فىالىاشيرانمنمناىم!أبولا

علمياتعبيراعنهافعبرت،والاسشقصاءالبحثمذانتيجةالمربيةاللفةصصر

!غيقا:

الثلاثالقواعدميشران!مبعةللتجربةجعلسيناابنانذلكفمن

1873سنةميل!كلشيوراتجونالافكليزيالمنطقيالفيلسوفوفسهاالتي

التغييروقاعدةالاختلافوقاع!ةالاتفاققاعدةومي.الفروضلتحقيق

سينا،ابنعندالسادسةميلاذولميلعخ!الاولىوالقاعدة،النسبي
والئالمةالثانيةافتقابلانلاةولعندةثل!ثلا،الشانيةالقاعدتانواما

.(1)سيناابنعند

مي:خسةعلرقاسيناابنيذكرالقياسخريقعنالادويةفةوللمس

وبطزما.الاستحالةسرعة-1

.بعلؤهاوالجورسرعه-2

.والالواننحوالرواالطصوم-3،4،5

والاحذيقيتيةغيرالعلاماته!مانالىسيخاابنيشيرالعلميةوللامانة

القعلع-:سبيلعلىلاالتخصين!مبيلعلىيكونبها

حيثالكيمياءلعلملهميناابنتعريفالضماةدي!جلاالافكارمذهومن

غيرما،خواصوافادتها،خواصهاةين!مملالجوامر11سلباته":يقول

غيرمامنالذهـوالفضةاتخاذالىليتوعمل،بعضخراصبمضهاوافادة

."الاحسامش

الغلسفةالىاليرنافيةالفلسفةمنءمرحباالرلحمنعبدال!كترركتابانظس-1
.488ص/الاطلاجة

سحتلفة.نجببالطلةالنوءامتراحي2-1

http://www.al-maktabeh.com



آراءمنالضوءعلمفيالهيثمابناليهتوصلماايضاالافكارمذهومن

والمقازيح)2(والشفقوالفجووا!لنمعلفةوالمرضيةألذاتيةالاضواءفي

البصريواالخداعوالالوان(مختلفةبنمسببالعللمةالضوءامشزاجوس)

فيلك.وغيرلخسوفواوالكسوتقئحوقرسوالهاالة

الفكرقمممنشامخةقةكانالذيالييرونيقدمهماالافكارهذهومن

تحدباوالاحجارالممادنمنلمددالنوعيةالكئافةحدىفقد.الاسلامى

غيرامليهاتوصلالتيالنتائجوكانت.الحديثةيراتالتفصنيقتربدقيقا

فف.يسيرااخشلافاالاالحاضرالوقتفيالملماءاليهتوصلعمامختلفة
ارخميدساكتشفولئناستخداماحسنواشخدمهاارخصيدسقاعدةعرف

اصتخراجالىاو!صوت!قالملعاءمنوغيرهالبيرونىفانالنوعيالشقلقواقن

فيالبيرونيذكرماوقد.والسوائلالصلبةالاجساممنلكثيرالخوعيالثقل

."الحجمفيوالجوامراتالفلقبينا؟لتيالشسبفيمقالة"كتابه

العربي.الفكرتطويىنيأثرمنللفلسقةكانماننمىلأألامناوعلينا

واستطاعتاي!لععقلااعمبحكمامتفلسفاعقلاال!ربيالمقلاعمبحفف
والمنكلمون.دقيقاتعبيراالمتفلسفالعغلمذاعنتمبراقالمربيةاللفة

ودقائقهاشمبهابجميعالفلسفةفيتعمغوامنأممممالمشق.لةرا!ممهموعلى

لمالتىوالآراءوالافكارالنظرياتسكثيرالىينفذوااناسشعلاعواومنها
كماوالطبيعةالذوبينوالانسانالقبينالملاقةفيبحنوأفقد.اليهايسبقوا
الكمونا،ومسالةيشبنلاالذيءالبنالجومراوالفردالجومرسسمالةعنتحدثوا

ارتباطأيوحدوثهالعالمقدآوفيالكونياتفيوبحثواالحجرفيالخارككون

يقية.الميتافينبالمسانلالموضوعمذافيالبحث

غايةفيكانتففىمل!لملاالبحثفيالمرباالهمشملهاالتىالمخامجاما

فقالواةالمنابجمذهلتعيةجديدةمصطلحاتابتكر)واوقدالموفوعية

مناسشفارواكا،الا!تقرائىالتجريبيوالمنهج،الاستنباعلىالمنهج

الملاحظةمنهجفاصشخدمواالعلميةمنامجهمفيالاجشبيهوالمدارلسالمقاييس

عرضفيوالتسلسل،والمقارنةوالتقسيموالتنظيمبالشعريفوعنوا،والتجرية
وا"لشحليلالتمحيصنيفحولاواصبعوا،والممتقداتوالمذامبوالآراءالافكار

لوضعتهيداالممانيعلىلفوصوالموالتوفيقوالتوحي!والربطقيغ!تلاو
ومصطلحاتعربيةبألفاف!القوانينمذه.فمبرتالوقائعتهلتفسيرعاسةقواتين

توصلععاامميةتقللامبتكرةع!عيةوتعاربفونفلرياتمسائلعندقيقة
.المحدثونالعلصاءاليه

التعببروعلريقةالببةالعلميةالمنامجيخاالترجعةأفىمنكانمامذا
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فيهاريب!تلاواساليبالعربيةاللفةألفان!فىأفىمامنكانمااما،عنها

التمبيرمنتعكنهالمخلاقةعلاقةمنلت!ربيةمايجحدانعربيايمكنفلا

عالفيكماالمتدفقةوال!واعلفالفنيةوالاخيلها؟لوجدانيةالماعرعنالدقيق

والاسعاءالعلصيةوالمصطلحاتالمفرداتمنلكئيراتستبلفحسبالادب

بوتقتها.فيوصهرتهاعربتهاالتيالاعجمية

فربين:علىكانتالمعربةوالاسماء

نحواد(التمريف)اعليهادخلماوموبعجتهيعتدلااحدمما-ا

."والديوانالديباج"

التعريف(ال)عليهيدخلوالم!اوموبعجمتهيعتد!ا.والثاني-2

.(1)"وعيمىموس5!

اللفندالمرباستصعلكيفالممروف)2(ع!جهنيالجواليقياوفمحوقد

الاعجميةالامساءتفييرعلىيجترئونماكثيراانهماعلم"ةفقالالاعجي

مخرجا،أقربهاالىحروفهممنليستالتيوتالحسفيبدلوناستمعلومااذا
.(3)"الصربأبنيةالىالفارسيالكلاممنالبناءغيرواوربما

مثيئااللفةالىيفرجاخذبلوضحاماعشيةبينالتعريبيحدثولم
مااولفكانالتعلورمنمختلفةصوراتشعلوربذلكالصربيةواخذتفشيخا

بيناللهجاتفروقالقرشيةاولنتهالكريمالقرآنبفضلمحيتاناصابها

العربيتكلههاالتيالعامةاللغةمىالقرآنلغةواصبحتالمختلفةالقبائل

مبسطةتعبيراتالعربفاستخدم3التفالفةفيآخرتطورحدثكما.جعيما

زلكأثناءفيويستعيرون.بسهولةيلفظونماويلوكوأالمراليعنهميفهمكي

وكانوا،الحضحارةوأدواتالاطعمةفي!يماولاالاعجصيةالكلعاتبعنىمنهم

كتابفيالجاح!عليناويمرض.الاصليةعمورتها"علىيبقونهااويمسبونها

الكوفةاهلالسخةعلىجرتالتيالفارسيةالكلصاتمنكثناوالتبيينالبيان

والحرك"بال"4المسحايسصونكانواانهمنلكفمن.سنالفرسخالعلهمممن

"جهارسوك"طرقاربحةوملشقى"ورجالبان"الحمقاءالبقلةاوالبقلةاو

ويمضح(4)"هـويذيوالمجذوم"خيارا"والقثاء"وازار"السوقويسمون

.،المهعمحروفعلىالاعجيالكلاممنبر!ملا"يمابفيالجواليئانظر-ا

.6صالجواليقي،نفسهالمممدر-م

بصدما.وما19عى1جوالتبيينالبي!ن-3

بيدما.وما19ص1جوالشبيينالبي!ن-4
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اسهاءمنكئيرعلىالفارسي"آن"مقطعدخولفيايضاالتانيرمذا

لسوب،صوبان"و،مععربنالذمبيدبنر!ل"هـعمرانمثلالقطائع
المهلب.لابن"مهلبان"و،أسيدبنلخالد"خ!لدان"والشدوسىمنجوفابن

مقهدخرللنايعوراملقيالمضعىض!ببمنالهستشهدانالطريفشولعل

الفرزدقفهذا.لهاالشهراءمنكثيرواستععالالعربيةةخ!لااالىالمعربةالالفان!

يدلاستخداماالشعلرنجلمبةفيالم!روفة"وانبيادقالبيدقءكلمةيستخدم

الرقعةآخرالىيتقدمحينفيهاالبيدقيصيبومااللمبةلعرفكانأنهعلى

:(1)جريرامخاعلبافيقول.وزيرافيصبح

السوابقوجوءمنالنواصميمكانلهديمهاتميمعدتاذاونعن

البياذقمنبيلقل!وعيوأنتوتاجهماللو&ميرا:منقممك

عنالمعدولومر!البهسج"(2)فارسكلامشالمربكلومفيدخلومما

:الرجازبعضقال.ردىءأينبهرجاومبهرجوررممجهته

تجبامنلنابدلافيغياتعرجاقولةسليصلالت

لالنجاصلاقحماللنالهابتغتعرجامنالساما!هحجلد

نبهرجاولازيفاتمطهلا

كالابلة"ءنبعليةكلاتالمربيةاللغةالىدخكنفسهاالصورةوبهذه

وا،الترياقأوالدرياق"كلمةمثلروميةواخرى.التصرمنالفرةومي

يستسقىمااوالجرةومو4القمقم"وياقالتسفيلغةومى"العلرياق"
(3)يانيةبالسفردوسوقيلالبستانومو"الفردوس"و.نحاسمنبه

ج!عهاالتىةبر!ملاالكلماتمنذلكوغير.الصريانيةمن"الشرعة"اخذواكما

.المشهورسعجمهفيالجوالقي

والعلوموالفلسفةالمخعلقفيجديدةكلعاتالعربيةاللغةالىتسربتكذلك

ا(لفارصيةعنفاخذت.المربيةلاوزانخضعتانبع!تتخيرلموالادواتوالآلات

والتوتياء"الكافورنيلف!وميءوالقافوروالمارستانالكيمياءلف!
والهندصة.والجومر)4(

.787صي(بيفنطمهـة)والفرزدقحريىنقائش-ا

نفسه.المعدر؟اليقىالجو-2

ففسه.المصدر:الجواليقي-4
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الدمومر"التامور"والفعلاوالباببمصنى(المير)الصريانيةومن

بععنىواسطقس(مادة)بعنى(هـيولى)ة!لكاليونانيةوعنالقلبرماو

.(عنعر)

سلهاوحلعددماتضاءلانالبثتمارايناكعاةبر!ملاالكلماتوهذه

التحليلالى"أنا،لوطيقا"فترجموادقيقةومصعللعاترشيقةعربيةالفان!

.الوافدةالتماليمالى)قاطيفوياس(و،المقولاتالى"وسوفسيطيقا"،والمنالطة

والمنطق.والاخلاقوالفلسفةالملممصطلحاتفيالقبيلمذامنشيءوحدث
،ومحولوموفوع،ومويةومامية،وعرضوجومر،وعمورةمادة:فقالوا

،وقياسواستقراء،وتصديقوتصويى،ورسموحد،وفصلوقضية

الى....وومعلولوعلة،وخاصوعام،ئىوجىوكلى،ونتيجهومقدمة

النتائج،وانتج،الفماتقدم:لوا7فقاأفمالاالاساءمذهمنواشتقواآخره

(5)النبةياءاشالكثركما.نلكف...والمطلوبعلىوعادر
بمغىوفي(الخ...عضوائى،رياضي،متعلقى،فلسفي،علمي)كقولهم

فقالواالسريانيةأ.لطريقةعلىوالنونبالالفالنسبةامشيلتالقليلةالحالات

الخافية(لا)ودخلت(الخ،00عقلاني،جسانى،روحاني،نفمماني)

ومكنا.(...اللانهائى،اللامحدود)التعريف(ال)بمدالصفاتعلى

العربىترأثنافيوالابداعالترجمةحركةبفضلالعرلهيهاللفةر!معاتسع

كلماتالواحدةالكلمةمنوقد،والاصتعالاتوالمصعللحاتال!باراتمنلكشير

لشفسيرالمماجموضعصنبدلافكان.المعاني:خىتحولعلىقادرةشدرة

اصمطلأحاتكشاف)اممهاكانجديدةتار/ابعاومصطلحاتمنينشاما
.1\لبقاءلابي(الكليات)و،للجرجانى(التمريفات)و.للتهانوي(الفنون

اللغةاغنتوانمذهالترجمةحركةانالىاشيرانمنمنائيبولا

ومنلتحتلهاتكنلممشقةكلفتهاانهاالااللفغليةنروتهامنوزاتالعربية

على!خلتانيافاللفة".اصابهاااملذيالشطوراثمنت!فعاناللخةعلىكانثم

العربيةااللفةفيا،لننلريصعصوالذي.الباحن!يقولكا"أفسدتهاأختها

الصربيةالجملةانيلاحن!انبدلاوحاضرماالترجمةقبلماضيهابينويقارن

اللحن.اض!باليهاوتسبالضصفب!نىوانتابهاستانتهاصنففتقد

الصورةكلتتفيراخذتلكنهاالترجمةعصربايةفيمتينةقويةكانتلقد

فقدتوانلكنها.علبيعتهاغيرومنطاقتهافوقابمياءحملتلكانهاحتىيدةالب

قلكتمتابلفانهامن!البيانأربابوبلاغةالبامليينفصاحةمنشيئا
.الحضارةلفةبلوالصنائعوالعلومالفلسفةلغةأعمبحت

.241صعرحباالرحمئعبدمحمد.دالمربعندالعلومقاد!خفيالمرجع-5
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التياراتوجهفيوعممودماالمربيةللمةالراسخةالوقفةمذهوفي

منكلعلىردلسلطاماواخنماعهاوتطويرماتثلهاثملهاوتقبلهاالو:افدة

والتقدمالملميالركبسسايرةفيوالكلالةوالن!ف،والقصوربالمجقوعفها

الحاضر.العصرفيفشه!هالذيالحضاري

الحديثة.العلوملاحشواءالمربيةاللغةصلاحفيالمعاصرينبعضشكك،لف

مجالفيسيعاولاالسريمةالعليةالتفييراتومتابعة،الشعبيرعلىوقدرتها

بيةالمساللغةانيرىالمحدثينالعلماءسنكتيراانكما،والتكنولوجياالعلم

والحضاريةالعلميةوالمصطلحاتالمتسارعالصليالتقدماشيصابعنعاجزة

..أخرىأوربيةلغاتفيفشاالتىيثةالعط

يتملقفيمانمانمةمفالعلة.شديدينوتناقضامنالطةالتولمذافيوان

دوش.الحاضرالمعرفيو"التأليفريهمسوالفالبحثنيالعربيةةف!لاباستممال

العربيةالحضارةازرمارعصورفياللغةعليهكانتيما3نذكربأنهؤلاءعلى

بيةالمساللفةكانتعندماالمربيةوالفلسفةالعلمو،أزدمار،الاسلاميةاو

قادرةجعلهاماوالتبدوالخصبالغنىسنوتتلك،المختلفةالعلومتشوعب

وأ،العربيةالحضمارةظلفينشاتالتيمول!لاافيسواءوالنأثيرالتصبيرعلى

الترجمة.طريقعنرأيخاكااليهانقلتالتىتلكفي

اتصفتالتيوالحيويةالحركةعلىالادلةأبىزمن1والتبالتطورومذا

لخصانصالاولىالوعىمرحلةفيالموبمةرةوالفالعربيةاللفةبهاتعفأو
الآخرين.خعائصاطارفيالذات

العلصاءببمضحدتالتىالاسباببعضنبرزانمناالمفي!منيكونوتد

:الادعاءمذامغالطةفييقعواأنالىالمحدثين

يفهمونلارص!لاعلوماستيعابعنبيةالعىاللغةب!بنالقائلونيكونفقد

والتطورالتجددفيالمظيصةاوامكاناتهاقدرتهايدركونولاالفهمحقالاملفتهم

.تقدمكللمسايرة

ومحتواهالكلاممضمونناخذدمفاما:يقولمنهمالكسالىبعضانكا

.؟العربيةالىفقلهامحاوالةفيوقشناونبددأنفسن!نتمبفلمالخارجسن

الصالمعني!زلناالعربيةاللفةاستعالانآخرونمغالعلونقوميمتقدحينعلى

ال!المبهذاألاتصالعنعاجزينويجملناالحديثةلل!لومءالمنشى-المتقدم

واحتلالالعا،لملاالتافيان:نقولمزلاءعلىالردوفي.فيهالتأثبرو1والتاثر

بالجذورالارتباطواللامةالثقافيةالوحدةببناءالايتملنفيهبارزمحان

وعاءمىا،لتيالاماللفةباستممالالاا!ميكتملولن.ئهاالتاريخية

.وقوسثقافي
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عندفاعاليسالمعاعرةالملومفيال!ربيةا،للفةاستمعالالىال!عوةان

فيالعميقةالجذورلاكتشاتوضرورةوسيلةلانهابلفعسبالعربيةالقومية

مننتكنحتىالثقافيمافي!سننقفأينتمرفولكيالمربىالترأث

المعاصر.الملماقشحام

الئقافيةمهمتهاتؤدياني!كنهاأنهالتاريخخلالالعربيةاللفةاثبشتوت

بجذورما!رتبعلةفيهتنللالذينفسهالوقتفيرصا!ملاالمالمفيوالفكرية

العربية.البيشةاوقيمالحقيقية

القرنأواصطنيالاخيرةبيةالمساليقظةععربدأ.انساانهنجدلذلك

والاجشماعيةوالتاريخيةالعليةالاجنبيةالكتبرأيخاحتىالهجريعشرالنالث

والالفان!البيدةالمصطلحاتمنكثيراليهافوقد.العربيةاللغةالىتترجم

عرييةلفةوالرواياتالقصمىوكشبوالمجلاتالمحففيوظهرت،الاوربية

والصحيحوالخطأوالسعسالفثوفيها،والاقشبالهسالترجمةآثارفيهاجديدة

و!قاصكلدمام!انيهااتح!تالتيالمصطلحاتعنفضلأ،والقبيحوالجميل
المربية.اللغةفيودلالاتهاألفاظهاواختلفت

نأاللفةعلىوخرفاالعربية.اللغةعلىالمخيفةالعملةمام1بلاوكان

ودقةوالفعاحةالجقالةمنيلائمهاليىماأوطبيمتهامنليىمافيهايدخل

اللخةمجامعاننماءالىالعربيةا،لدولفسارعت.حاسمموقفاتخاذمنالتعبير

فأنشء.سليمعلميالهماسعلىتطورماوتجملكيانهاللغةلتحف!المربية

سارعوقدالعراقىالعلعيالمجمعءأنثىثمبدمشقالعربيالعلعيالمجمع

وتسياتجديدةمصعللحاتوتقترحاللغةثكلةشعالجمجلةاعدارفيالمجممات
شتىفيوالابشداعاتالاختراعاتمنالاوربيةالحضارةبهأتتلماحديثة

.والفنونالعلوم

عربيةالاعجميةالمصعللحاتلجعلمصجماتالتمريبمراكزنشرتكصا

الاعمول"5الموحدالعبو!مجمالرياضياتوممجم،الكيمياءمعجمفهاالالفالمنلى

وصتكا.التعريبفيوالمستدرك؟المفربيةلل!اميةوالاجنبيةالعربية
سنهاافيكروالباحثينللدارسينمراجعلتكونالمربيةباللفةالمليةالمماجم

معجم)و.!ئرتمحمدرجبتأليف(الطبية1)ملوم)ممجم؟المثالسبيلعلى

لاحمد(النباتاتأسماءمعجم)و.المعلوففهدلاميناالفلكيوالمصجم،الحيواق

للاستان(الطب)فيومعجم،جرداقلمنصور(الفلكيو،القاموس).عيممى

الئهابي،مصطفىللامير(القراعةي)فيومصجم،خاعلرمرثدالدكتور

لهكانماذلكوغير.الواحدعبدأنورللدكتور"الهن!سيالمعجم"و

فيالحديشةوالحضماريةالقكريةاليقظةلمواكبةالعربيةاللغةتطويرقاثر

البلاد-الاوربية.
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تفتحيمحهالمقريةشخصيةنياتفللتالمربيةاللفةانشىومكذا

بالانكماشتصبلمافهاكعا،الاجخبيةوالعلومالحديثةالحضارةنيالمىب

العصرفيةيمال!م!الاالعربيةحنمارتناأعمابتالتيالنكسةبىغموالانزواء

الآخرينوحضارةحضارتناعلىمتفتحةبالخسحضارةفيهانبشتالذي
بوساعلتنا.

الانسانيةا.للفةمذهكافت،وثقافياسياسيابالمسانحدروعندما

منهلاليقدمهوحصاهالعربيالعلميتراثناحملالذيالفكريالوعاءالعظيمة

.الم!اصرةحضارتهعليهبنىالذي.الغربالىسانغا

معجوبسليمى

السادصالمؤتهمرابعاث
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الدينيالجولتعولليتافيرماومدلالترجمة

والفلسفيالعلمىبالبعثامتمامالى
مرحباالرعمنعبد

الازدمارعصورفياليونانيةعنللترجعةنمطىاررأ!فييجرزلا

كانتالترجة1انننكرلافنصنعليهماتضفيالتيالامميةقلككلالاسلامى

أعقبهاوسا)الترجمةولكن.العربىالفكرفيجداهامةبلمامةنتافجلها

موامميةيفوقهال!املنتيجةأيضامىتكونانتعدولاوابعادنشانجمن

الاسلامية.الصربيةوالثورةالا!لاسىالمربيوإلمخاضالاسلاميالعربىالماكل

بمضيفولكعاالسريانالنقلةاشتقديرفينغلوألا.لناينبغي،أجل

بهايتمممونالتىالكبيرةالامميةيجحدفلا،يهقوبنفسفيلحاجةالباحثين

حدودمالهاالامميةمذهولكن،مكابراوجاملالاالعربىالفكرتاريخفي

يأفيأوالاسلاميةالحفارةافيسواء،تخطيهاأبدايجوزلاالتيالمقررة

.اخرىحضارة

الفكرمسيرةفيتوالتالتيالكثنةالحطاتمنمحبةكانتالترجمةاات

طريقهيشقوحيدابشفسهانعللقثمالقادببمضفيهاتزودالاسلاميالمربي

انطلاقعفاحتضارطورفيا،ليونانيةالثقافةكانتلف.شععلىيلويلا

القرونتقادممنهاسلبهاالتىالروحاليهاوردافحياةفيهافبعثالعربيالمارد

كثيرةأمراضمنتعانيمهترنةنقافةكانتلقد.والدمورالمصوروتعاقب

تجريدىقياسىفمنهجها.اتجامهاوصححواعترتهاقالوأ1وا،لعسبتاركها

افهمفخراالعربوب.الحضارةوامل!لااتقدمعلريقفيعقبةدانماوكان

أصبحتحتى،بيكونالىالمادةفيينسبالذيالملميبالمنهجالعالمعلىعللعوا
مترادفتين.كلمتين(البيكونىالمنهج)و(الملعىالمنهج)الكلمتان

كاتتعلرمهمجميعاناليونانعندا،لتجريديالقياسىالمخهجمنفتجلف

فلسفيةوالفينياءأسطوريةكانتفالكيياء.ا!مطوريةتكنلمانفلسفية

الحديث،بالمعنىالعلبيعىالملم(نشاواالذينممفا،لمربوالفلكالطبلكوكن!
.الرائدةالعلميةعمورتهماالىالاسطوريالعلورمنالكيمياءانقلواالذينومم

والبتانىالطوسيانكما.بيانفضلالىتحتاجلاالباباتفيالرازيتجاربو

الملاحظةعلىيقومرعدياعلعاالفلكعلمجملواالخ..والصونيو.البيروني
المناصبة.الاوواتوالآلاتلهاو)أوجدو
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الحسابفيأقئاماكانواففالهندتفيعمالقةاليونانكانماوبقدر

القاتلالفراغالىوعصدواالساحةالعرباقتميضا1ومخا،المددوتقنية

وومبواازمانهموعصارةعقر!مبذوبفلاودسب!تهمحضارةاعظمفي
الىوقفقتعقادلهامنفانعللقت.الارقاموصخاعةالحسابعلمالحضارة
قلك،فيغروولا.مماناتهاواشتدتتشرماطالانبعدرفيعةسستويات
.حضارةكلالحضارةعصبفالع!د

اليونانية.و.الفلسفةا،ليونانىللعلمالتاريخيينألورثةالصربكانلفأجل

بالنسبةتحفعلهمكانوانالفلسفةتلكولاالعلممذايرتضوالمولكنهم

ولظروفتاريخيةمرحليةلاسبابالدرجةولماالقوةفيمتفاوتامنهماكلالى
فالعلم.الآخرض!ودكرعنونسكبمضهاسنذكرمتمددةموفوعية
منآوالخاعىالىالعاممنالانشقالقرامهغائىعلممعروفموكمااليوناني

وتضععلالاشياءفيهاتتعاغرمطردةمنعلقيةحركةفي،الجقئيالىالكلي
المقولاصعالمالىالامربهاينتهىحتى،والجوامرالمامياتلتشعافلم

فيهأشلاساحرجميلعالم،وعماعلبهاالمارةلشوائبفيهاشلاواللجررات

كاالادةس!سأفالمقل.داتهمعالغكراتفاقالالهمطلبولا،للعتطقالا

الاولىالمللعنوالبحتلوق!ملاالىالمحسوسبتجاوزي!رفاناءوالي

.ألاشياءوراءتثنالتيالاسامميةوالمبادىء

والموضوعالمنهجفيجالفالملمعنيختلفالحاضرالوقتفيالملمولكن

الحديثالعلمومنهج،منعلقيامنهجاكانالقدجا(لعلمفنهج.وا.لفاية

التغيرواالحسكةعو.ارضمنيلحقهوماأولاالقديمالعلمو!وفموع،تجريبي

واكتشافالاثعياءفلوامردرااسةيتالح!الملموصوفوع،ثانياوالنقلة
الخفمستعاليرالغديمالعلموغاية،بينهاتربطالتىا؟لعلاقاتو!ئمبكةا/لقوانين

غايةاما،الماليةوالمبادىءالمفارقةالعقولعالمالىبهاوالسعوةفر!ملاب

.الانسانرفاميةوالزيادةالملحياةلاغراضالممسفةتسخيرفهيا"لحديثالحلم

مذهالحديثاالعلمكانوأذا،رأيناماعلىاليونانىمل!لاكانفانا

لعلمين؟11بينيقفواين؟مقوماتهوما؟العربيالملمملاعحفما!ساته

فهوا/لحديثوالعلماالقديمالصلمخصائصفيهتلتقىال!ربيالعلمان
فيالفيمةالمرحلةمنانتعالمرطةيجتازكانلقد.بينهعاوسطعلورفي

فيا/لنهضةعرالبدايةمنذعليهااسشقرالتىالحديثةالطريقةالىالبحث

غيروعلى!لفرةموحيثمنالافشقالمذايحدثانممكنايكنوال.أوربة

العلمىابر!لاترا:ليا"لفلسفىالتأملوجودلنايفسرساوهذا.انتظار

جانبالىالمجردالمقليالنظوعلىالبحثواعتماد،التجريبيالمنهجالىانافة
التجريديةعلريقتهنمبس!لاورثوافا،ليونان.المحسوسالعيخيباالواقعأخله

لقدبل،واسشوعبوهكلهقلكالمربفاخذالرائ!ةوتاسلاتهمال!قليونظرمم
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واخضا!اممارفهماختب!رومونىاليونانالعرببهيختلفماالمهأضافوا

وجد1منأولومم،اصلمياالمنهجاتميقاكتشفراالذين3فالمرب.للشجربة

علمبذلكفخلقوا،والاصولالقواعدلهاووفعواواللاحظةالتجقبةعلريقة

بلبالعلىلليونانيخطرلملائقمتوىالىبهووصملواالتجريبيالطبيعة

عليهمولحكموابأصحابهوالنددوا،فورالادافوها.ليونانأدركهلومستوىالى

عنبمخأىتغللأنيجبالتيالشريفةالمبادىءيفممدلانه،و،العارالخشيبا

موفوعاالسامياا!اعفيتبقىوان..وحقارتهاواررانهاالخسيسةالمادة

وأشادوابالمادةاليونانكفرلف.والاذمانللعفولومتمةوالنظر.للتأمل

اليوفاني.الفكرفيواصلعميقموماتغييرفيينجحوا!ممنهمقليلاالابا،لعقل

توكيدفييشساويانقانهعاافلاعلونسنواقعيةأكتركانأرسعلوانوبرقي

الالفةمنبرباطبينهماالتوفيقفيقطيفلحال،ووالعقلالمادةبينالتخافى

.والانسجام

فيد!لمبل،بالعقليكفروااندونمنبالمادةآمنو!ففالعرباما

والتنا!صئالوحدةمنأطارفيببنهماجمعوالقد.بالمقلايماناالابالمادةالايماى

كالكيياء،بينهمالمارةعلومنهضةفيواضحاذلكوكان،قبلمنيعرفلم

مناككانتلف،نعم.الخ...والطبوا،لحيلالطبيمىاو)الصلموالفلك

بل.الماديةالشياراتعلى،ءالقصتستعليعلموالكنهاصوفيةافلا!لونيةتيارات

ا،لحالعليهكاتلماخلافا،بينماقائماالحوارواوالتفاعلالتمايشفلللف

عىت!لنانوارسطولافلاطونالمخاوئةالتياراتتنجحلمحيثاليونانعف

ولم،تؤثرفل،دارهاعقوفيغريبةظلتوقد.النفسبشئالاذاتها
رائصة.سمفونيةفيمزعجنشازكأنها،لهاالمؤاتيةالموفهوعيةالظروفتخلق

بكلعليهاوأقبلوا،وتمحيصادراسةالاوائلعلومعلىالمربانكبلف

للسانهم.رضخالافخاولالفتهمالىنقلوهالاعلمايغادروافلم.جو)رحهم

علوممنصلبةقاع!ةعلىيقفونالعربالعلماءكانالترجةعصرنهايةوفي

..وفارسالهندعلوممنبهيستهانلاكبيرجقءاليهاافميف1التياليونان

الداخليةالصواملعلىي9الخاعةمصادرممعلىيعتمدونبأواالوقتذلكمنذ

عندالعلمقاملقد.يرةالجقبعلنمنبهاانطلقواالتيالعلاقاتزخمبالركأ

الألعلمدرأسةالىفيلكبع!انصرفواثم،وغيرهأرسعلوسروحعلىأولاالعرب

قيخطيرتطوروهذا.الكتببطونفيدراستهعلىذلكوفضلوا،العلبيمةفي

والملاحظةالتجربةانجدامبكسوقتفيادركوافف.عندممالعلممفهوم

دركوا9فف.عندممالعلممفهومفيخطيرت!لورومذا.الكتباحسىيعدلهصالا

مذه.الكتباحسنيعدلهالاوالملاحظةالشجربةانا!جمبكسوقتفي

فقد.السالفلدمر11فيكذلكتكنلماليومامعروفةاصبحتالتيالحقيقة

نأقبلسخةلف9المفسغةالحلقاتفييدمورونالوسطىالقرونعلصاءظل
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ومما،والملاحظةالتجربةقاعدةبيكونالىال!ادةفيالناسيمنو.يدركوما

اليومعليخايقضيالواجبانبيد.حديثعلمىبعثكلفيوالاساسالاعل
الطريقةمذهأورثتوت.بر!لامبتدعاتمنالقاعدةمذهبأننصترفان

والعلبي!يةالطبيةمنجقاتهمبهتمينتالذيوالابداعالوضوحالعلعيةاعمالهم

لمتوفقاأربمةآوقرونثلاثةفياليهاوفقواأمورعنالكشفالىوقادتهم

منا،لذخيرةفهذه.زضهممنأطولزمنفيلغيرممولالليونانمثلهيكتب

غنوما1واكعلائلذامئيشامنهايستخرجواولائيوج،نقبلهمالىانتقلتالتىالعلما

وقدبعدمممنأخلافهمالىنقلوماالمربلكئ،المعيقةالفلسفيةبالتآولت

غيرمموجملواعلاءكانوالقد.أيديهموتجاربعقولهمثعراتاليهاأفافوا

حسبهم.وهذا.علماء

منحفهفيهالطبيميالعلميعيروالمالعربيالتراثعالجواا،لذيناكثران

وصلواماالىيصلوالالعربانولتيقنوأأشياءلوجدولاافعلواولوالامتمام

منبارزةلهسةوكانالعالعلىبه!للعواالذيالجدبمنهجهمبفضملالاالاليه

تفكيرمم.سمات

المنعلىعلىيعولو!ظلواالمربينالمفكسمنآخريقفىوجورننكرلانحن

لهأمصيةلازلكولكن.نفيهاواثباتهيىيدونصالاثباتالفلسفيوالجدل

تنوععلىيدلفانصاثىءعلىدلولنن.وعافيةعمحةدليلهوبل،أبدا

ا،لتنكيرفيواحدونمطواحدطرازعلىيجعدلمفهو.وخصبهالمربيالفكر

التىالمثاليةا،لدعواتفيه،اليومالاومربيكالفكرانه.الالهثياءالىوالخنلر

التجريبىالمذمبيعارضالقيالحدسيوالمذه،الماديةالدعواتترفض
المتزمتةالدهينيةالمذاهبوتب!العقلىالمذهبيساويالذيالسىوالمذمب

ايضمافيهتجدبل،الالحادتيارفيوالانجراتالدينيبالتحررتنددومي

دواليك.ومكذا.والجنسىالاباحيةموأجهةنيوالفضيلةالاخلاقمذامب

ومقا،بينهافياالافكارمقهواصطراعوتلاعلمهاالافكارتصادمان

نشيطفعالفكرانه،امجادهاحدموبل،شيءفيالاوربيالفكريعيبلا
ومذا،الناعليةتهولولا.التحدياتلكلومستعد،الآفاقجيععلىمتقح

عملاقا.فكراكانلماالتضادهذأو،العراع

ازدحمتالذيالاسلاميالعربيالفكرفيلهشبيهانبنف،التنوعا!هو

فيهووجدتوالنزعاتوالمدارسالاتجاماتجميع-الذمبيةعصورهفي-فيه

بلمنهاواحدايخثىلملافهمنهاو"احدبتمبيضقلنهو.لهاتعبيرا

المللجميعاع!علرعتخنممهففي.والمناخالمتخفسلهاوتمجعيصالهااتسع

فف،مقاكلومع..وتحاورتوتجاورتت،لثافيائهوفي،وتضاربت
التقليديينالفلاسفةلنباننابل.الماديوالواقعوالمادةبالتجربةايمافهعلىعلل
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يومايتخلواانىونمن،وغيرممرشدوابنطفيلوابنعيناوابنكالرازي

فللوافقدسذمبكلالمقلمتاماتفيذمابهمرغمفهم.الايمانهذاعن

منفنمل9عندممالتجربةوظلت،اقعهماواالىمشدودينبرمفمميحتفظون

وكافوا-المخطقومعيارالتجربةمعيار-معانبالمعيارأخذوالقد.كتابالف1

نطاقفيوقعفا،دفيقةوبمعاكالةومقتعدابارعااسشعمالاامهنو!معتسي

كانبينصا.للمخطقاخضموهنطاقهماعنخرجوما،للتجربةأخضهـوهالتجربة

فيممراثالعقلكانالذيناليونانأساتذتيمعند-كادأو-واحداالامر

حفافلا-التجربةكأومن-والواقعالسىكذبواماكئيرابل.ثيءكل

قاته.معواتفاقهالعفلالسجامعلى

وموامببمبقرياتهيدينلاالاسلاميبيالعسا،لفكراننجدالمعنىوبهذا
للصالتكسبابشجعاتهمقامواانماالذينالمحتسفينالخقلةبعضلنفحاتأبنائه

الجلىو:للخ!ماتوالترجمينالخقلةلهؤلاءالعظيمتقديرنافمع.مل!للحبالا

فمعلطامقمباالتقديرمذافينذمبالايجبانهالا،للعرباسدوماا.لتي

كان،أفذاذاعمالقةالمترجمينومنمهملةكعيةوالمسلمينالعربمنفنجعل

وكم.ويهوونيشاؤونكمايشكلونهاعليعةمادةأيديهمبينالاسلامىالفكر

اليهموصلالتيالقمةالىيصلواونفسهمايمشكلواانالصريانباولئكأحرىكان

.الم!ىرجعالالهمعمللاالسفحفيايظواانمنبلا،سادتهم

ال!صنماخوذذكروهماكللانأففسهمعخدمنشيئايبتكروالفالسريان
يقبلاتيندراحدهموكاننقلومااولهثرحوماأواختصروماالتياليونانية

واوزيىأوخليفمنبامري!ملالاحيان؟كثرفيكانوانعانفسهتلقاءمن

ونقلهمحترفونمترجمونفهم.الخفوذاأوالماكاصحابأحدأوامير
والنئهب.التكمسبالالهملامممأجورين

لمحنيخاولكن.مثلااسحاقبنكحخينالنقلفيأتاذابمفهمكانلف

لها.قيةلامقيلةالخاعمةكتبهوجميع،الخقلاعلارخارجشيئايخلق

أتاحهالذيالعلعيللجوبنبوغهي!ينالذيقرةبنئابتاسمتثنينااذاالا
يلة.الهقالضيقةسريانيتهالىلاالعربله

المناخاكتشغهاأنلولامقبورةكافئةستظلكانتمواهبصاحبفهو
ويفجربنيه!واهبيكتشفوموالمتعصبغيرالاسلاميالعربيالمقلى

علاقاتها.

نفسرفكيفوالا،السريانأبيبينمهعلةقميةالمربيكنلمكلا

واناقتنائهمعلىوتسابقهمايامموتئمجيعهمالصريانلهؤلاءبالعساصتقدام

الاقبيةفيال!عنللبحثاتوالسفاراالبعوثوايفادالعاليةبالاجوريفرومم

الحشراتواالر!لوبةمنوانقاذما،الكهوفوغيامبوالسراديبواياوالق
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وجعل،لحيازتهاالم!امداتوعقدآخربعديوماتئهددهاالتيوالدي!ان

.؟الحربغناكأمنوجزءاالقتاللوقفمثرعلاعليهاالحصول

ندخلانمنبلاانهعلىيدلافلا.؟تاكلبلعلام!ض!ريقليت

السريانمؤلاءاصتفمواالذينأولئك-السيانجانبالى-حسابنافي

الىالكتبمننغلهيمكنماونقلممهمللصعلوالمجدوالجاهبالمال3وأغرو

ضلاغر،1فقطسخرةأىواتكانواانصاالنقلةأنعلىمذايدلأفلا.؟لختهم
نزعاتتمثلوانعاممشعاتهمقعظلانقلوماالتىالكتبأنوعلى،سادتهم

ىاجضراعالذاتتحقيقالىو!سيهموالمعسفةالملمالىونهمهمالسادةمؤلاء
؟والمبقرياتبالموامبوالغنيةالمهـثرقةالتاريخيةالمرحلةتلكقالممجزات

،الذاتعنللتعبيرووسائلطيعةآلاتكانواالذينمم-العربلا-يانفالس

بالامكافياتوتجيشوالنشاطبالقوةتشدفقالتي،الاصيلةالحيةالذات

عقبة،كلوتذلل،صعبكلفتسكب،تتفجرأنتوشكالنىوالعلاقات
.شيءطويقةفيلايقفالمرمكسيلوتنعنلق،عائقكلعلىوتقنمى

نالخاليئبتيومكلويتكىراليومأمامخايجري*حاذلكعلىشامدولنا

لماواني،الصالحةوالشربةالملائمالمناختج!لماذاتكفيلاوحدماالممرفة

علىوالردالذاتتحقيقوارادةالجياشيوألوعيالمشحونةالعلاقاتتجد
.الشحديات

.الاخصابوالشلاقحيحدثمنالكوالتفاعليتم-فقطومنالك-منالك

سنلفةمخهتخلوتكادلامكانكلقمشرجماليومالاوربيالملمناموفها

التيالمختلفةالاعلامووسانلوالصحفالاذاعاتومناك.الارضلخات

اليالمفيالمنتضرةوالجامعاتارسالم!عنفنسلاوالس!ودودالح!تخترق

وانجابالمطلوبالتفاعللتحقيقكافيايكنلمنلكلكن.كلهالثالث
مناعلقفيالآنحصوروسفهؤلاء.الفكرورجالوالقارةوالعلماءالفلاسفة

ي!علمناك.الارضمنالمممورسسمابفيتكرراشيئاليستجمداضيقة

الممقولتعاعلفقطمناك،ثمرهويرنعأكلهيؤتىفق!ومخاى،العلم
بل،فحسبمناكوليس.التاريخيصنعفقطومناك،الاذمانوتتلاقح

ومىقاتهاالمرحلةمذهفيتختم!جداقليلةن!سولاانبمعنى.فق!الآن

التاريخ.شةتلك.الزمنعصفيمذكورا:جئاليتجداقصيرةمرحلة
يثشللاكعا،كلهالدمرفيهيبقىفريدمكانفييسشقرلافهودأبهوذلك

يحليكادلا.والتجوالالشقلبكثيرمووافما.مكانكلفيواحدآنفي

.الخاسبيندولفالايامغيرهالهر!قيحتىالزمنمنمدةببلد

التاريخكانالدمرمنحينعليهم)تىفقد.نلكعنبالعسيئذولم

وقد،الآفاقفييجلجلالذيالوحي!الصوتموعموتهموكانبنانهمطوعفيه
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أعمالفيهلناتكشفالايوميأتييكادلاأنهحضعليمامبلفانلكيبلغوا

المطوسة.3مآشمنج!يدةمافرةالقديمةالمخطوطاتبينوالتخقيبالبحث

القوممؤلاءعلىنتحاولانيجورفلا.مكابىأوجاملالاذلكينكرولا

القميم.والتمصبوالنشفيالحفأملامالهوضوعيةوغيرعلميةعيرلاغراض

الارثالىعليمةاضافةافافتافكراكانبىالعسالفكرفانومكذا

عامة.القديةوالحضاراتخاصةاليونانأساتذتهمنتلقاهي!لاالكبير

اضافةبازاءلسخامنافنحئ.فق!كعالانوعامختلفةالافافةومذه

بالفتوحال!المعلىيعللونوممالعربتجربةحلتهجديدبعدباراءبلحسابية

النرقوان.بحدممنفسهالمربقبلالانسانيالشراثفليس.والحغارة

بكثير.ذلكمنبعد9شيئاكانبلفقطعدديافرقايكنلالشراشينبين

النغليرمنقعلعئيئا-حقا-كانالانسانيالتراثعلىطر)الذيفالتغير

العسبفقبل.ال!مورتلكموارينفيوابسادهوشمولهوعمفسعتفي
.الاشياءننلامعلىوالحكمالصالمتفسيريشنازعانوالمنعلئالاسطورةكانت

العرب3جاكذلكالاسطورةسلطةمنللحدبالمنعلقجاءوااليونانانفكما

اليونانكانفكما.وطتماتهمنوالتخفيفالمنعلقلهمهملطةمنللحدبالتجربة

لمآلهاقالىتجاوزوممثمعنمفأخذواو"الهنودوالبابيينالمعريينتلامذة

والفرسوالهخوداليونانتلامذةأيغاالعربإت3كقلك،بالحسبانتكن

وحلقواتجاوزوممانيلبثوالمثملبانهممنور!سعوا3؟فكاراغتذواوقد

مذم!ةبسرعةالخلئ!لورالىالنقلعلورصنانتقلوالقد.جدبةعوالمفي

تحقيقالىسمواحتى،لغتهمالىالمخقولةالكتبيتدارسونكادوامافهم
عليها.يادبوالزومناقشتهامسانلها

لهمكلوا9والاخعلاءمنلهموعمححواأساتقتهمفاقراحتىوابتكروافألفوا

و!فامداالجهودلهذهتتويجاالتجربةجاءتكأ،المبشورةالابحاثمنكثيرا

للفكرحققوماالتيالشاريخيةالمنبناتوعلىونوعاكماانتاجهمأصمالةعلى

الشرقىالفكروريثةالعربيةالامةغدتالضخمةالصفاتوبهذه.والحضارة

الوحيدةوالقوة،والفنالثقافةرئ!خينعلى-وحدما-والقيمة،واليوفانى

روص!ل،افيالرفيعةالانسانيةللحضارةالحقيقيةوالمعشلة،التاريخ!يرفيالفاع!ة

حتىنعلاقهاواتسعالمسلمينبينالعقليةالحركةفعظعت.كلهاالوسعلى

تقريبا.الحياةمظامرمنثيءكلشملت

النهضةحركةالاالتاريخفيلهامثيلمنالحركةتهد!بيأتولم

الفاتحمحعدبعلىالقسطنطينيةصقوطبصداوربةاواايعلاليافيالعلية

.عتصانبنيدولةمؤسسى

التىوا،لعواولالا!مبابوما،؟الخقلةمذهحصلتكيفنتساءلوالآن
.؟اليهاأدت
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الداخليةالمواملاليهتنضمملاذايكفيلاوحدهالخارجياللقاحان

فوقالبخاءانوكما،مصكنغيرأسرالصخرعلىالزراع!انفكعما،العشيدة

المشحونةالطاقاتتجدلماذاالترجعةفكذلك،تحقيقهالىسبيللاالرمال

،)خرىوبعبارة،؟والحضارةالشاريخفيالفاعلةوالقوىالمتوثبةوالتلقائيات

فانها،الابوابلهاوتفتحالعلسيقلياتشقالتيالداخلبالمواملتجدلمازا

لهفعللاخارجمنمقحادخيلاشيئاوتظلعقيمةتظل(اكضجصةأي)

قدبلالجسميلفظهما!صرعانتسيبعتعرالحالةمذهفيانها.تأنيرولا

التيلكة.الىبهويلقيالممعوريؤديكالدسم،سويغيرنمواوينوبهيتأنى

أسةفيوالخارجيةالداخليةالعواملبينوتفاعلا،تلاقحبعدأخصابارأينافاذا

.الاحداثمعموعدعلىوانهاالتاريخأبوابتقرعبداتانهاعرفنا،الامم!ن

عصورفيوالتأثيرالفعلمنالترجةمكختالتيالداخلي!المواملفما

.الاحداثأتونالىباالعربوقذفتالا!مكلامىبيالهـرالاثراق

فصولها.لامممخشصراعرضاهناسنعسضطويلةقصةلذلك

الاسلاميالفكرةف!لالداخليةالعوامل

الملميبالبحثامتصامالىالدينيالبلتحولكيفيةالىنتطرقانقبل

مذانشاةالىاولانتعلرقانبنايجدر،%لاسلاميالفكرنعلاقفيوالنلسفي

ساعدالديالخارجيالعاملالىفبالاضافةخلهورهالىأدتالتيوالمواملالفكر

داخلفيفعلهاتفعلكانتالمواملمنأخرىمجموعةاثالفكر،هنامذانتكوعلى

ويتمتعالخاصةمويتهلهجديدفكوبىوزننمأنهامنكانال!ربيةيىةالجق

ثمارما.تؤتىانللترجمةيكنلملولاماوالمقوماتالخعانعىمنبمجموعة

والعوائقالتحدياتوالىوالقرآنالاسلام!لبي!ةالىترجعجميعاالمواملومذه

والىالطريقمراحلفيالجديدالدينصادفهاالتىوالافتكاساتوالانتصارات

فالفكروهكذاوتصاليمهأصولهلفهمبنوهبهاأدلىالتيوألاجتهاداتالتفسيرات

الكريمالقرآ!والىالمعلامعليهمحع!لحركةعمومايدينالاسلامىال!ربى

عليهوجدالذيالنحوعلىالاصلاميالمربىالفكروجدلما،الحركةمذهفلولا

التيالممكنةالمساراتمنالآلافمئاتمنآخر!ساراالعالميالتاريخولاتخذ

داخلنيتتفاعلكاتالتىوالموضوعيةالتاريخيةالظروفوليدةأيضامي

مخ!وحةلنااكانوالافحكلسبدينيةحركةتكنلموخارجهاالعربيةالجقيرة

ايضا.وروحيةواقتصاديةو!مياسيةاجناعيةنورةميواناهناذكرماعن

ونفلرياتآراءمنالاسلاميالعالمفيفلهرماكلطبعتحضاريةحركةانها

حولهمنالفباريثيرالارضيشقالذيا.لحىاثانوكما.بطابمهاوتامب

وضاع1وقلبوافئدتهمالعربعقولالاسلاماثاركذإك،سافلهاعاليهاويجعل
بعضعلىالقضاءعلىيدللاللاصلامالعربذاتخناقعقفعلى9!ممارالمنطقة
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كانأنهعلىيدلوانمافعسببينهمشاثعةكانتالتيوالاعرافالمادات

المفاميمفيعميقاوتبدلاقبلمن!ماثةكانتالتيالحياةلمثلشاملاانقلابا

عليهتبتشفخماعالمياحدثاالاطلامفالوركانفف.الالهثياءوقيموالفايات

الاولى،بوادرهشهدتالتىللبلارالجغرافيةالحد.ودعندتقفلمععليةنتائج

الفكريةتفاعلاتهاوا!ششمرتوراءماماالىالحدودمذهتجاوزتلقدبل

حتىسواهالىعرومن،غيرهالىأفقومن،آخر!لىبلدسنتخشقلالروحيةوا

الاصاميةالظوامرأهممنوآصبحتالعالميةالعضارةتطورعلىففسهافرضت

والمجتمع.الحياةلتعلور

الفيلاكتاباخلففف،الكتابصالمحدريلاأميسلامااعليهالنبيأنومع

وحكةعلمكلنبساسأنهعلىاليهينظرونالارضأملمنوعظيمكبيرقسم
وفلسفة.

الفصاحةسنانروةابلغ،رائعأدبيوأش،مذمبيدينيكتابفالقرآن

تجاوبالنفسفييجملهاالفيالممحركأنهرصفافيهمرعموفةفالكلعاتوالبيان

الفكرفيوتحلق،كبرىبعيدةآفاقعنفتكشفالفسيحالواديفيالاصداء

تمبيرهفيوما،ومتانةقوةمنأ!ملوبهفيفعاالعالممذافوقبهقسموحمامة

والصورتشبيهاتهفيوما،طربقأقربعنالمعانيايصالعلىالقدرةمن

فيوما،وعبردروسمنيرويهاالتيالقعصفيوما،وفوحمنيرصمهاالتي

البيا.نوأربابالفصاحة(مراءمزقدأولئككل،آسموسيغيايقاعمنمصوره

ففوسهم.فيالمميقةالمكامنالىووصلشاعرمماوغق

تقررامافهي.غايةاكوتؤديلغرضموفوعةآررالقىمىأيةكلان
واماو!عمنتحذرانوامابنصرتبشرانواماقاتوناتسنانو.اما،عقيدة

تعوانواما،عادةتمنعارروامابحكمةتتفجران
والرموز،المضروبةوالامثالالمتجسدةالمعانيسنشنىعموروفيه.موعنلةالى

الاغنياءوموامرةالاموالزكاةمنوالتهربوالشحألملبخليصورفهو.الحيرة

بكونماوأآروعالتعبيريكونماأجملمعبرةجميلةصورا،الفقراءحقوقلاكل

الوصففيلفاية11علىاوفىوالشرغيبالشرميبمناعلارفيويضممها،المثل
لقلوب21لهتنخلعمشحركامتجسداتصويىاالمعانىيصوروكذلك.والتئيل

وعظمة.بجبروتمعبرخاعلف!هريعفيلمفيالافئدةلهوترتاح

أيضاوبهحضارةلنةبهأصبحتالعربيةا،للغةإنأفخراالقرآنوحسب

لفةتفلغلتفقد.الطويلتاريخهافيج!يد/اعهداالمربيةالامةاستقبلت

الاسلاميةالفتدحاتبعدالمتمدرا،لعالمونلل،3وعؤائدالخاسافكارفيالقرأرر
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فقلصالكلأداةلغتهوكانتبلسانهويؤلفبملعهويكتبآنالقسبعقليةيفكر

.نانواليووالهندالفسسعلوملهن

المالوفبمعناهالملميكنفلم.فلسفياأوعلياكتاباليسوالقرآنمقا

عقليحسرأشالاساسيةفضيتهوانما،قضاياهمنالفلسفةتكئولمأمدافه

التيالمافيةالاجيالعنالموروئةالمتراكمةالاغلالويحطمتهوؤف!الانسان

يهخاطبفهو.معاناتهعنوالوجداناحساسهعنوالقلبتفكيرهعنالعقلعزلت

والوجدانوالضميرالقلبيخاطبكما،والتفكيرالتأولالىوي!عوهالعقل

سباتهمنالعقلينبهالقرآنجاءلفوترإثهبدفقهمحمفظايظلأربهمهيبا

فاعلوأحدبالهوالايانوالارضالسمواتخلقفيالتفكيرالىويدعوه
.مختارخالق

التقالي!علىو!نمى،الجىيءوالشفكيرالعسلق!لايقدسالقرآناناجل

آباءمممحاكاتهمالقومعلىانكرفقد،العفنةالموروثةوالمصتقداتالجامدة

والمرعظةبالحكصةوقيهمثلهالىودعا!مبور؟تبولاهديولاعلمبفير

أثمادوكم.ومنهجاطريقالهمذلكوجملأحسنمىبالتيوجادلهم،الحسنة

فلف،فيهاالتفكيرعلىوحثهمإل!الماحداثالىأنطارممولفتبالحكةالقرآن

والمحاريبالهياكلسلعلانمنطليقاحراالاتسانوكرامةاللهوحدةآنالقسأكد

وتفكيرهوجدا"قعلىحجركليىفعانلئك2أووكل.وسدننهاكهانهاوسلطان

نفسهأعماقفيصوعمةلهويقيمالالوميةالىواس!امنفذالنمصيرهويفتح

وأرضين.سمواتمنوسعبصاالكورحدودغيرلهاحدودلا

لمأنهذلكمعنىفليسفلسفيامؤلفاأوعلمياكشاباالقرآنيكنلمواذا

فيهليمسفالقرآن.أتباعهعفوالفلسفيالعليالتفكيرفيفعالأثرذايكن

أبحاثفينجدماكالتيوالحياةوالفلكالمادةفيواضحةمحددةعلميةنظرية

الكونعل1واللهعلبيمةفيفلسفيةنظرياتفيهنجدلاأنخاكا،اليومالملا*

نفسهالوقتنييحتويلكنه،خةالتكشبفينجدهـطنحوعلى..الحياةوغاية

لانوا"لحياةوالكوروالفلكوالمادةالذفيوالآراءالافكارمنعلائفةعلى
الفكرتوجهأنجداالممكنفمن.الاعطلاصبالمعنىفلسفيةعلميةتكن

الظروفوااولالعوابعضلهترفرتاداخاصةمعيخةوجهةوالفلسنيالعلعي

استنملاقعلىسيعكف،فيلسوفعالموكل،مفكركلفانومنذنذ،والمساعدة

ويكتبيقولماكلفيللقرآنحساباوسيحسبوتصوصهالكريمالمرآنآي
سيكونالقرآنفانمخاومن.جديدبريخرجغواصكلوكان..ويفكر

!ش.لحسكاتارمحو

كانلقد.و؟النشاطالحركةيضخالذيالكهربائيالمولدبسشابةفهو

متجهةكانتاناالمسلمورعنايةفكل،كلهاالاسلاميةللامةالفقريالمموو

وتعلبيقا.وعلسااستقراءالسه
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حرفا،حرفاالاحيانبهـضوفي،كلمةوكلت،جملةجملةدرسوهقف

الععلمقافاعد،ال!ينيةالخصوعىفيالمنقبينبينلهنعليرلاوورعوتقوىبعيرة

العلعيالبحثرجالومنهجيةالفلاسفةوبرامينالمخاطقةلشحليلاتعقولهم

قاستأجلهومنالكونيةوالبحوثوالاسلاميةبيةالعسالملومنشأتفللهوفي

أقصاهمنالاسلاميالمالمالقرآنيةوالدراساتالبحوث!ئغلتفغد.وانتصبت

كلصدرتففيه.الاسلامفيالتاليفأولىإلقرآنعلوموكانت،اقصاهالى

الفروععليهاتفرعتكالدوحةأنه.صذمبكلفامفهمهسبيلوفي،فىتة
.الافلاكحرلهامنرارتكالشمسأوالاغصانوامشدت

بلغتهم.جاءقدأنهبىفيجعيماالعربلدىجيدافههـايقهملوالقرآن

يجبلمحاولا.انسانلكلتتوفرلاكثيرةأ!نمياءلتفسيريضدىفيمنيشترلهمدان

معرفةواشعارمماقوالهمفيالعربعاداتوصعرفةوآدابهااللغةفيا،لتعكن

ت!روالتىالمناسباتأيالخزولبألههممبابيمممىمامعرف!يجبكذلك.واسعة

حدعلىمنجماشلالقرآنانافى،اليهادعتالتيوالاسبابالآياتفيها

الدعوةعمىميسنةوعشرينفلائااستمرتددصاتعلىايالاسلأمىالتعبير

،والمنسوخالناسخمعرفةالمقرآنتفسيريديىفيصنأيضاولهشترط.الاسلامية

أبطلتها.أخرىوآياتمنسوخةلانهابهاالصمليجوزولاتقرأيات1القرآنففي

آياتالآياتمننوعينفيهانأخيراالقرآنفهمص!وبةسنيزيدو؟ما

كقلك.الاختيارتفيدوأخرىالجبرفلامرمايفيدمتشابهاتأخروالمجينات

تشمررباأخرىأياتمقابلتهاوفي.دئهالمطلقالتشزيهتؤكدآياتفيهنب

والشجسيم.بالتشبيه

نابل.القرأنفيوأمثالهاالصوباتمذهلوجودنالهمفأنلخاوليس

.الاغتب!طأشدبهانغتبطانفظريفيعلينافيجبنلكسنالعكصعلىالامر

العقولبتحديهالانها،الاسلاسيالتفكيرعلىنعمةالحقيقةفيكائصفلقد

حعرلاوالاجتهادوالرأيالفكرفيومذامبلتياراتمخطلقاستكونوالافهام
ينشطماأشدالعقللان،والابتكارللخلقجدامؤاتيةخصبةتربةانها.لها

صهمحىمجتمعفيذلككانافياسيماولا،والفوامعىوالمعصلاتالصموباتفي

أعمحابها.نظرفية!م!افلاصفةلهابنصوصمشملقاالامركاناذافكيفسليم

وسيكون،الاصلامبلادفيالتفكيرتوجيهفيتأثيرأيتأثيرللقرآنسيكونومكذا
وازالةالقرآننيوالتفكيرالقوآنوليدةمىجديدةعقليةلعسكاتسنعللقا

الاسلاميةالعقيدةبحكموموطيماولا،ولمابهامغموضمنفيهيكونانعمىما

الجدبةالعقليةالحركاتومذهخلفهوسنيديهبينمنالباطليأتيهلااللهكلام

محترىنلمترجينولاللسريانولاللمونانلاشيءكلوقبلأولامدينةستكورر
منمنهانتجماوحدماالانتفاضةو8لهذه،السلامعلبمحمد!نتفاضةبل-
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كالبلورياتلا،العىالكاننكشنمانباعلنمنتنموإنمافالامم.وتحدياتمواقف

.خارجمنوالتر!مببالشراعتتكوننصااا.لتيالجام!ةوالاجسام

اقترفتالقوميةيقظتهمأنميلفيرممتشوفرلمبميزةينفردونالعربان

اليقظة.تلكعنتمبيراالرممالةمذهكانت:نقولأرالادقولعل،دينيةبرسا"لة

ولبىبلفتهمجاءلقد.ونهضتهمالمربيقظةعنمفصحخيربحقفالاسلام

ودمجبتاريخ!وامتزجبمبقريتهمواصطبغثمخعيتهمووحدبيئتهمحاجات

الشخصيةفيماخلاصةفهر.بالععلوالتأمل،والفكربالشعوراللفطفيهم

ن!يئفلهاوما،حلام9وآمالعنالمهتعبووما،ومثلقيممنبيةالمس

.وغاياتوسائلمناليهتشعللعومامواجمىومموم

عقليةنهضةأبوابعلىالميلاديالسادسالقرنفيالعربكادلف)جل

تعللماتهامستوىفييكونوالماتيناالحنفاءحركةفيعللائعهانجددائبة

ويوحدبأيديهمياخذبعللعنيبحشونكانوالقد.الآخربعدالواحدفتهافتوا

السبيل.سواءويهديهمكلمتهم

لهاحملةعنيبحثرائدةجديرةبىسالةيبثرائسلامع!يهالنبياكانكما

موعدعلىجاءفكاناسبيلهافييوتونوحواريينأعبائهافييشاركونهوقيادبن

.الاحداثمع

استطاعولقد.رسالتهحصلةالنبيووجدالمنشودالبطلابر!لاوجدلقد

يخشىءانواحدقرنوفي،معركةمائةفيينتعراقالزمانمنواحدجيللا

وتوجيهالاح!اثسيرفيمؤثيةفاعلةقوةمذايومخاالىيبقىوأنعظمىدولة

قصصفينجدهعماتقللالمعلمةالمذملالانشصارمذافيإنوا.التاريخقوى
.الخوارقوعشاعالملاحم

نظراالامورالىونظر،عليهاوالالهملاممعموى3ولمنالمرءتجردولو

شاركتعظيةفكريةنهضةمبعثكانالاسلامانلادرد،خالصاسوفوعيا
تعلويرفيوأسهمتفعالةايجابيةممثاركةوالحضاريةالعقليةاليشرقجربةفي

شاثمن9يتجزلاجزءانتاجهافصاروالغربالشرقمافيالانسانيالوجدان
كلمنالمرءتجردلووكقلك.قاعلبةالانممانيالععلاءوتاريخالعالميالفكر
كانالثورةمذهفيهفلصتالقيالعراناضحققعليهأوالاسهملامصعهوى

المخلصةالحيةالمشاعروفيوالضصيرالنفس!ثرففيالتاريخعصورأغنىمن

بيخما،الا!ملاميذكرأندونالانسانىالرقيعنيتحدثأنلاحديجوزفلا

ايضا،والبوذيةوالمسيحيةواليهوديةلرومافيةوالمالاغريحقيةالحضاراتيذكرمو

والطلاقالملنكاحعنحينئذيتحدثفانعاالاسلامعنتحدثفاذافيلكعندويقف
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علىالابهاالتعلقيحدللاا(لتيالاحاديثمنذلكالىوماالروجاتوتمدد
.الضغاشواالاحقادعنوالتنفيسالنيةسوءعنال!نفوالضحالةالسطحية

يخلولان،اكايافا/لدين.واحدةخعلوةالاميانالتفلسفالىالدينومن

يقية.الميتافينالمليةصميمسنموقلأو،يقيالميتافيقالتفكيرفيورمن

انما0(278/2الخربانحلال)كتابهفيلأشنغلقالجميلالتعبيروفقأو

.!مماشةميتافيزيقاالدين

،6بالدينالايمانأشأو،الدينأحضانفيثدائافالفلسفة

أثبتوكما،(الدينيةللحياةألاوليةالصور)كنابهفي"دركيم!يذكرما

.(فلسفة)كتابهمنالاولالجزءمنالاخيرالفيملفيبجرزأيضاذلك

انافلسفتهمأ!لوارمنالاولالطورفيالفلاسفةأزمننراهماذلكويؤب

تو.(الشصوفأو)الدينلغةويتكلمونالدينيةالمصعللحاتيستمملون
الاخلاقينبوعا)القيمكتابفيالموضوعمذافيرائمةعمفحاتبرغسونكتب

.(والدين

تداخلامناكانبلوا.لدلاينالفلسفةبينو.اضحةغيرالحدودانوالواقع

التمييزان":الىمذهايامنافيالحضارةفلاصفةأور،ليذمببينهامستمرا

كصافلسفيةتصبحفكويانفسهافهمتنشدالتيالدبآلكونيةاالنظرةبين

انا،الفلسفيةالكونيةالنظرةانكما.أولاوالهخودالصينيينعنداحالهى

فلسفة:أمثفيتصرتالب!)،ثانيادينياطابماتتخذ،حقاعيمقةكانت

عندعاآخروجهعلىذلكعنا!ئفيتسرويعبر.(140-139صا،لحضارة

يحيىدينيةعبقسيةكلفيانءجفيقولوالغلسفةولالاخلاقالدينبينيربط

آخر"نحوعلىدينصماحبموحقابععقيتفلمصفأخلاقيوكل،أخلاقيمفكو
.(133صا.لسابقالمصدر)

قدللفلسفةتابعاالمصورمنعرييعدمما؟نحيرااننيلكالىيضاف

التيا؟لخلودفعقيدة.أيضاعمحيحو،العكى.للدينتابماآخرععرفيد!ي

الايعانوحقانقالدينالتصتانمامثلاأفلاطونعندفلسفيةحقيقةمى
تكئلمالفلسفىالتفكيرمحورميالتىالا؟لوهيةفكر-انبل،الفزأليعند

والخرافاتالدينيةالا!ماعليرأنالىكثبرانمبفيو.دينيةفكرةسوىالاصلفي

الفلسفى.التفك!انثماةفيالاصلكانتالخوارقاعمال7والسحرية

و!نصائجسنوالدينةفس!فلابينماعلىشامدنفسهالفلسفةوتاريخ

ا،لدينرجالبين!نقامواكثيرينفلاسفةاننجدقولا.لهالاانفصاموروابط

مهنةنونيحتسأنفسهمعلىمنضلقيئ!فكرينيكونوافلم(ا"للاموتعلصاءاو)

النثالهطمنأخرىجوانبعلىمنفشحينكانوالفبل،وحدهالخغلريالشفكبر
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سيخاوابنوالفارابيوأفلوطينكافلاعلونالفلاسفةكبارانئم.الحناري

منللانسانيةالديخيالوعيحققهماالىيعمدون.الخ..وكن!اليوالفق

!ثامخعقلياصرحامنهاويجحلونوخوامحلرأفكارافيق!ونهاالتقدمفروب

ئما-دايكنلمان-الاحيارأكئرفيالدينيوعالننكانلف،واخبرا.البنيانا

نلكنتيجةمنفكان،فوقهجاثماالانسانلدىيقيالميت!فيشالننوععلىمتسلطا

يسمى،الراسخةا(ثحسبيةالديتيةالمعتفمأتلبمضاسيراالخزوعمذاظلان

فانذلكوكل.سبيلاقلكالىاستطاعمابذاتهوالاستقلإلمنهاللتحرردانما

يومناحتىتقاللاالدينفلسفةوانوالدينالفئسفةبينمكنةغيرا"لقطيمة

وضيلربىغسوتفيولنا،العامالفلسفيانتفكيرمنيتجزألاجزءامذا

.بىهانواعظم!ثام!أكبروغيرمممارلهميلييلوغابىغاردوكيركو!شتيانا

يفتقرمتاسكةمترابعلةواللاشوريةالشعوريةالانارملكاتانثم

لععل2باللقيامجميعاتتآزروهـى،بعضعنبمنمهايغنيولابمفىالىبعضها

الانسانبهايقومفاعليةكلانحتى،واحدمد!الىللوصولوتجندالواح!

نا!يموالتقلسفأوالدينمجالبينذلكفيفىقلا،كلهلاعلهالىتحتاج

فالانسا!.الفناوالادبأوبالعلمالامرتعلقوسواء،الشصو!ااوالاخلاق

والانفعالالتخيلواوالشمرالتغلمضعصليةسيروراتفيكلهه!جتكليةوحده

ويشفلمعفينويفبفكرالذيموكلهوالانسان.والمنعلقيةالعقليةوالمحا.كمات

والدينيةوالفكريةالنفسيةال!ع!يةصاحبموكلهالانسان.وببدعويتخيل

يحتاجفهو.أيضاواعوغيرواعجهدالىيعتاجمثلافالتقلسف.وا.لفنية

واوف!اعبظروفمتأثرةمحددةلغايةتهدفوارادةووجدانيةعقليةعلاقاتالى

العلاقةبفملالاالخوريرىلاانه.وا.لحضاريةالتاريخبوالمرحلةالمجتع

الكامنةالفراتج!يعتسخراالنفسيةالساحةعلىتتفجرالتيالهائلة

تتضامن!امنبدلاوكقلك.فعلهاو،انضاجالئفلسف،علبةلخدسةفيها

وغاياته.غراضه1وخدمةالدينىالانممحاقعمليةفيالنفكلسقوىجصيع
يشوافرانيجبالموجوداتاحق!ويفهمالوجودهـطلأمحأقلي!رل!لكيفالانسان

العالم،وتجربة،النبيوايمان،الشاعرخيال-ذلكفيتفاوتعلى-له

الاخلاقي،وارادة،المخاضلوشجاعة،الجخديوانضباطالرامبوتجرد
واخلاص،المتصوفوالهام،لرياضي2اوتحليلالنعلقىوىقةالفيلسوفوتامل

الخ...والفنانالشاعروحساسية،المطيعوخضوع،المتمبوداب،العاشق

تحتوماالشعورمجالاتتشملالتنظيممنمستمرةفاعليةالانسانففي

هيرأوكانعقلياالانسانىالنشاطوجوهمن4وبكلفيوتسهمالشمور

تتائرالناشعلةالفاعليةومذه.الاخرىفاعلياتهوجوهفياسهاما،عقلى

تلكأوالجهةمذهالىبنافتجمع.واستمداراتخاواهشماماتنابمشاغلنا

يحتاجلاالواحدالنشاعلىأناليناليخيلحتى،لهفهيألماوفقاأويثيرنالماتبصا

عوااملأنريشاىوصا،واحدزرعلىوالنمغطواحدعاملمناكثرالىسنا
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يكنلم

والنضج
وبمضمها

المنبر،

التمقيد

الاشتراكمذالكئ.الواح!ةالفاعليةفيا!ئخركتكثيرةوأررارأ

التركيىمنواحدة!رجةعلىولا،واحدععقولا،واحدمستوىعلى

بمض،منأخفىالآخروبعضمها،بضمنأفدهسبعضهافكان.

!ونالمظهرعلينافاسشولى،عليناالامرتشابهحتىك)ذبينفيما

وحسبخا،الحواضيرونالمركزواسشهوانا،الظلشفلمالضوءوبيونا

البساطة.منغاية

ناحتى،لمقلى21الوعيعننشآتفييختلفلاالدينيفالوعي،ومكذا

طاقاقه.جمبعوتتحدىكلهالانسانتهرالمميقالتدينلحظاتمنلحظةكل

اعتذاءهالحقيقةوقيمالمعسفةبمعاييوينتذي،واحديخبوعمنينبثقفكلاما

هومامنها:شىمفلامرذلكبع!يتخذ3،الروحوأخيلةالق!ببنوازع

وفنىجماليموماومنهاعقلىموماومنهاأخلادىمو!اومنهاريني
بؤتىالجنىعظيسة،ت11الثعرطيبةالااواطمختلفةالواحدةكالحديقة

حين.كلأكلها

سوفرةكانتوالملمالفلسفةامكانياتجميعانمقاكلمنمعنايخلص

وحضارة،جديدةعقليةاننبثمن!وأجنبيلقاحبأياتعالهمقبيلبر!لل

فهذا.موأتأرضفيأكلهيؤتىلاالاجنبىفاللقاح.الابوابعلىجدبة

فيهكتابهمومذاانتفضمتقدجزيىتهمومذه،انعللات!انعللققدنبيهم

لخائرالملائمالمناخيوفردينهموهذا،عقولهميتحدىماالصموباتمن

فكريةحركةال!ربيةيىةالجقلهنهمبهثهدانيقتضىالاشياءفمنطق،التغكير

والمشلالمماييرمنشاملاوانقلابا،كالاحداثلاتاريبأوحدثاكالحركاتلا

.الاياديبمثلهتجودانقلافوالام!

الاسلاميالتفكيرقيامقيثرماوأالغلافةمسألة

ناعساهفصن،بصدهمنأحدايستخلفولماللامعليهالنبيترفي

أقارر؟الذيالبناءيحف!ويخلنه

وتفرتاالعرحينهارلئلافوراعنهالاجابةمنبد،لاا2جدمامسؤال

وراعيهمورفيسهمالمسلمينامامفالخليفة.الهوجاءالاعاصبرفيالسفيخة

والرمنيةالدينةالسلطتينشخصيت!ايجمعانه!سيرتهموقائد!غينشهموربان

فيهاو!همتشضاربسعق!ةالسؤالتاعنالاجابة!شكونلذلك.واحدآنفي

و!مشختلفحولهامنالاغراضوصتتباينوألاجتهاراتالمذامبوتتصارضالآراء

.النيات

عناصرجميعلهاكشملتسليمصحيمجتمعفيمرةاوليطرحسؤال
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الصدمةان.قاتهرحيلبعدوحدهالسيريستانفانالآنمنذيىءالنمو

المجتعقواعدأرسىتالنبيدامماال!عوةعلىخطرلاولكن،حقاقوية
مؤلاءمنكثيراالدعوةانجبتفقد.سيخلغونهالذبنالافخاعىوميأالبيد

الاثغاعى.

ودفعلهتخشيطفيهاكانالسليمالصصالمجتععفيئارثاذااهلشكلاتان

بصولدافياىكلهومذا.لعلاقاتهموتغجنرأفرادهلموامبوشحذالدجملته
.الاحداثعفسششمخنىجدلميدةعقلية

فيه،الحياةنبضانهاكاالصحيالملجتىدليلالحالةمقهنيفالممكلات

الخصبةالبيئةان،أجل.اصحابهافيالحياةفبضا!شتدالحاحهاائتدوكلما

نخكرلاونحن.بالتفكيرخصبةفياتهوبالمقدارنفمهالوقتنيميبالمشكلات

وسياسىديني!لابعلهاكانالاولالاسلاسألمجشىفيثارتالتيالمشكلاتان
واملهابهاأحقمووسنالاماسةوشروطالامامحولخلافاتاليهاحمرتفغد

مذاخلاتكلانالاهميةكللهالذيوانما،لهأمميةلاهذامن.الخ

رأيهتصويبفريقكلمحاواتالىفيهالمخشلفينيجرانسانهمنالقبيل

الخلافاتومذه.اياماه!هفبحسبوتاويلهااليهالعقيدةانصموعىبجذب

مؤرخنظروجهةمنفهىالسياميةالديشيةالعلبيمةالباحثأعلاماوان
وتباينصورهتمددعلىالتفكيرمجرىتفييرني!لهبيراثىفياتالعقليةاالحياة

فراحيبعضعلىوقعرماالعوادثلآئارحدوفعالمتمذرمنلان،أغرافه
واعقليةو9دينيةبانهاللاحداثتعطىالنيفاصو.الاو.بعنىدونالحيا:

..افتعادبةأاوسياسيةاواجتماعية

،حالكلوعلى.الجخهاساوتصهيلالبحوثتنظيممنهاالغرضانما

فشيئاضيئاوقغريفهاوتنقيتهابنخلهاذلكبمدكفيلاكانالقسانن1نب

نيتبقى،ألامكانتروالاجتاعيةالسياسيةوملابساتهاالدينيمضصوفهامن

.مرسومومنطقخاعىقانونعلىوتنموقنموالذمىكذورشذورنلككلمن

وماوالامامةاالخلافةلمشسكلةا،لكئيفوالسياسيا)ديخيالمنممونان؟اتولساذا

ا،لفكراع!الةعلىالقاطعال!ليلموانمابهاارتبطتأخرىمشكلاتمنأعقبها

الدينيللبلمنعلقيةحتميةونتيجةبينتهوليدأفهوعلىالاسلاسال!ربي

منويتغرعيتطوروظلالاولىالاسلاصيةالمصورفيفجسا،لذيالسياصي

رواتمناليهتسربوبصاالذاتيةبقوتهوفىلكوالسياسيةالمدينيةشعناته

مدفوعامظانهاجيعفيعنهاوالبحثطلبهاعنيتوقفلوعناصرخارحية
قاصية.شردةعلبيعةتصارعاميةواارادةنحدوماخصبةضنيةبتلقانية

نا.لوجودهمعنىواعلاءذاتهلتحقيقأىاةبيهبينذلككلكانلقد

والتفكير.ذلكبعدنئأالذيالعقلىللبلالشرعيالابموالدينىالجدل

والنظرالذهنيةللاعمالبعدفيماللسلصينمياالذفيموالشرعيةاالمسافلني

السارسالمؤكمرأبعا:-353-
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بنظرةالامورتمالجالتيالمنسقةالمنهجيةالعقليةوأورثهمالعلبيعيةالملومفي

الفقهمسانلفيللتفكيراصحابهامعاناةلكثرةالاذلكوصا،شاملةكلية

المعفةالفقهيةالدراساتانيقالأنا،لسذاجةفمن.وقياساتهوأقضيته

انهاأو،والممارفال!لومفيوالنظرالمخيجيوانتفكيرالمقليالم!لعنغريبة

مؤونة.اقلوجهدمنهاأدنىدأبالىتحتاج

:فنقولفيهكناماالىولنصدادالاستصسمذاالآنحسبنا

ناحتىلهخلفايكورمنحولاعالنقاشتدالسلامعليهالنبىتوفيعندما

ومنكمآميرمنا"-للمهاجرثنالافصارفقال.حطرفياصبحتالامةوحدة

حضرالحالوفي.الانصاريعبادةبنسدرئبلهمعلىواتفقوا5أمير
وقبل.عقباماتعرفلالفتنةاستدراكاساع!ةبنيسقيفةوعمربكرأبو

وسكنتالناسفبايعهعمرالىيدهبكرأبومدلسمدمبايمتهمالانصار1!بيات

بنلعموبالخلافةاوصىاجلهبدنوبكسأنجوأحسولما.باعجوبةالفتنة

العراعيفجسبالنوشيءوعصربكرأبىعهدفييحدثلأنهوالمعلوم.الخعلاب

،يرام!اعلىيجريكانضيءقكل.مسارهتتبععلىمناسخحرصالذيالعقلي

يتقيربدأالوضعمذالكن.الفكرزنادتطلقومنازعاتمشكلاتتثسفلم

عنهاللهرفميعثمانبيعةعلىءالمسلموناتفقانفبعد.عثمانعهدفي

المالبيتوامتلأالفتوحوكثرتزمانهفيالدعوةوا!تسرتالامروانتظم

(26/1الشهرستانى)"يدبأبسطوعملهمخلقأحسنعلىالخلقوعالهش
،والسلطانباتحكماستأثرواأ!يةبنيمن)قاربهلانالبلادفيالفتنةتر.ائ

أمية،بنوكلهاسببهاثا!حاعليهوأخذتالمسلمينعلىوجارواا!الكفركبوا

.(نفسهالمص!ر)ذ.لكبع!الفتخةمذهتسكنولم

أبوابيقرعبدأسليمصمحيمجتعفيالمثكلاتمنقسطاكانتتلك
مشاعرفيعثعانمصرعأحدفهاالتىالصدمةتلكذلكالىيضافالتاريخ

الموامب.ويفجرالطاقاتيشحنانشانهمنكانمما،المسلعين

وتتوالىالقواعدشالجدسدالمجتعتهزالمشكلاتسنأخرقسطومناد

اتالهقكانتلقد.والمقيدةلفكر21مذامبفيالمدارسىلقياميكفيبماسرأعا

طريقفيالاسلاميالفكرتضعأانمنقى1الآنقبلالمكئمكلاتتحدثهاالتي
وسنرىمراتسشمقبهاالهنناتفانالآنواسا،والمدارسالتياراتاعمحاب

وقمتكالنار،قريبعهدحتىكامنةكانتعلاقاتلتفجرتترىالمشكلات

يابس.منبمعلى

وعهدهطالبابىبز،لملىتدينالاسلامفيالفكريةسرا!ملاانورالحق

كبير.بدين
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الاسلاميالمجتمعبهصايتسمكانالتيالاستقراروعدمالتوترحالان

الحا!سةالمواولمنكانا-اسلفناكماسليمعمحيمجتهعومو-عليزمانفي

أمةمنموجعلتامبالمذااعحابواالفكرقادةصلريقنيالمسلمينت!فوالتي

المراحلأخعلرسنكانتالإصورزمامفيهاتسلمالتيفالمرجئة.الطليعةفي

فيهئارتالذيالمجتىارولولا.الاولىءصورممفيالمسلونبهامرالتي

بهلاطيحالرأيقادةمنمخلصةئلةنولاكبهلهمليمصحيمجتععالمشكلاتمذه

منكانتآنذاكبهتعليحأنشبدلاثارتالتيالمشكلاتانغيرا!يس

بنائه.املعرا

الاصلأميالفكرنموفييعبلالتعكيم

الىعانشةحولئم،،مكةالىوالربيطلتخروجكانعليرطنففى

بيروالقطلحةفاما،الجملبحربذلكوسمرفمعهالقتالنصبئمالبصرة

ذلكبعدتابعتغفعلتماعلىمحمولةلهكانتما:مئةاماوا،وتابارجمافقد

لاتمالهاحصرلاوصضاعفاتفىيوللهكانتالذيالاكبرالخلافولكن.ورجعت

الخوارجاومخالفةصفينممركةفياعنهنتجوماومعاولةعلىبينالغلافمو

.الاثمريموسأباصا!لابنو!معومفا!رةالشحكيمعلىعلياعلياوحلهم

خاصةمن!لانفةفقدفبه،،والعلقمالشوكالاالتحكيممنهامنعليايبنلم

بهقبولهالنما؟بالتحكيميقبلفكيفالمؤشينأميرالشرعبحكمفهو.اتباعه

ومؤلاء.المسلينخلافةفيحقفغدوبذلك،مثرعيتهفيالشكيثيرفقط
بهوجمرالهاخلاعاالناس!ش9كانواانبمدعليهخرجواالذينالمنث!قون

علىبفضفيالفاليومو،ناصبيجىالنواصبلهمويقال،الخوارجمم
.الاسلامفيفرقةاولومم.الصداءوشاعمبتهطالبأبيابن

عليهميؤخذمابرغمالإسلاميالفكرتعلورفيجداكبيرةأهميةوللخوارج

بمضفيبينهافيماتخشلفكثيرةعلوانف3و.المسلمينوحدةتصديعمن

علىنيلكويفمرنو؟عليعممان!نالتبريفيالقوليجمعهملكن،التفاعميل

الكبانر،اصحابويكغرون،ذلكعلىالاالمخاكحاتيصححونولاطامةكل

وواجبا.حقاالسنةخالفأذ!ما!الاعلىالخروجويرون

فيوالتصلببالشطرفتتعينبدويةفطريةحركةالخوارجحركةكافتلتد

انلهروافف،فيهاموادةلابقوةعنهوالدفاعبحصراحةالرايواعلانالمقيدة

وفاءةأزمنةفيالاالتاريخفيتظهرلانادرةبسالةآرائهمعنالدفاعلي

الحق.أنهيرونماسبيلفيوالفداءبالتضحيلاغخية

نللوااللينوئميمتهمليأصحابوممالشيعةكانالخوارجنتيضوعلى
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لقد.بهتملقاالادررسفك3يزىلموالذينصفينموقعةبعدحتىلهسصين

الامامةانواكطواخفياواساجليااماووعميةنصاوخلافتهبامامتهقا.لوا

تخاطمصلحيةقضيةليستعندممفالامامةبعدهاولادهمنتخرجانيجوزلا

يجوزلاانها،اعموليةتضيةميبل،سنصبهمالاماموينتصبال!امةباختيار

كما،وار!ممالهالعامةالىتفويضهولاالهوامعاالهاغفاالسلامعليهمللرسل

.(46/11والنحلالملل)الشهرسشانييفول

والنصما!الاتعيسبوجوبالقوليجممهمكثيرةعلوائفكالخوارج3و

المصدر)والصشائىالكباشعنوجوباوالائمةالانبياءعصمةوثبوت،عليه

.(السابق

لحركةصورماأكثىفيمضادةالتشيعحركةاننجدحالكلوعلى
يقابلهالخوارجموقفبهيتسمالذيالرأيفيفالتصلب.الخوارج
التشيعحركةفانالناحيةهذهومن.الشيعةعخدمرونة

لقولهاذكاءواكثرواقعيةاكثرلانهاالجامدينالخوارجحركةمنسانوعااضقى

بلدانويىكثيرةنفوسفيرسختولذلكالامرولي1ارةمداأيبالتقية

يقولونبلبالوراء4الاسامةانتقاليجينونلاالذينللخوارجوخلافا،واصعة

نب-ررىأبعدالىبالديمقراعليةيذمبونلكوبئعنهاالاستفناءبامكان
البيت.لآلموالذيالالىالحقاساسهابيروقراطيةبامامةينارو!الثميمة

كا!عريهمقاومةالىالخوارجيب!يهاكانالتىا)ملنيةالمقاومةتستحيلوبهم

حكمتقويضعلىالخفاءفيوالمملالامرأولىمداراةأيبالتقيةن)ويخا!افي
به.القانليندمويستحلونالتقيةبمبداالخوارجينددبينعا

يكوفايكاداناونقيضعلرفيعلىوالشيعةالحوارجانتفمممايشبيط

لهاوثكونوسطاموقفاتتخذثالئةفرقةفلهوريقتفميالحوادثف!نعليكذلك

الايصانبينيوحدونالخوارجكانفاذا.المرجئةفرتةمىمذه.بكليه!اخبه

فالمرجشةوالصغائىالكبائربينذلكفيفرقلابالجوارحوالعملالقلبي

فمنالعمللاالايمانموانماالدينفيالاعلانيقولوناذبينهمايغصلون

وأفريضةتركاو،صغيرااوكانكبيرا،فيفبااقشسفثمورسولهبالقآمن

جاءماولجععوبرسلهبالتهالمعرفهمراناقلملايمانمؤمنافلل،عبادةققعر

بالجوارحوالعملباللسانالاقرارامنالمعرفةمذهسوىماوان،القعندمنبه

علاعةالكفركلتنفعلاكعا،مسيةالايمانمعتضرقلا.بابانفليس

.(ام!ممبوما139/1والملل197/1للاشمريالاسلامينمقالاتانظر)

والخوارجالمرجفتشبهالسياسةاحداثعخهاشمخضتاخيرةفرقةومناك
واالثلاثالفوقبينالشفرةتسدوبذلك،بعلرفا!نمكلمنوتاخقوالشيعة

الموجئةوتساملا.لخوارجتصلبانيبدواق.فيهاالآراءجصلةوتتقارب،تكاد

اصمحابهامتقلمقمبفلهورفيسبباكانمما،الننوسبمضليتوتراحدثا1
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الم!تقالةأسلافالارلىالممتننلةمذهبمومذا"المرجئةوقولالخوارجقول

فالمع!زلة.بعدمصاجاءومنمبيدبنوعصوعطاءبنواعملمعتقلة،المتأخرة

دخولهمبعدمصهوالمحاربةمحاربتهعنوامتنعواعديعناصحابهااعتزلالاولى

كماالدمرخر1الىلةاالممتناسلافاوعمارواالمعتزلةفسموابهوالرفىبيعته

القتالولاعليقتالسحللاوقالوا،(الشيعةلهرق)كتابهفيالخوبختىيقول

بالملمنشتغلوقالواوسساجدمممنازلهمولزمواالفشنلااعتزلواوبذلك.ممه

.(029صالاسلامافجرانظر)والعبادة

المربلبادية!اعه!لاوالنظىياتالافكارمنعلانفةانكيفنرىومكذا

افطلقتانعاالاولىفالشرارةسياسيتاندينيتانمسألتانعنهاتمخضتتبها

التحكيم"الىومعاويةعليلجاعفماالثانيةوالشرارةالخلافةمسالةبحثعند

فصيراالافكارمذهمنفكرةوكلالننلريا!مذهمننعلريهكلقبانبولا

منها.موقفأييتخذولابهايباليلاحابااوينقفي!معارف!ااوفييدما

والتيالصحراءبطنفينبتتانعاالتيوالافكارالنظرياتمذهوبتلاقح

فريقكلمحاولةمنذلكأعقبوماعقولهموبساطةوالب!بفجاحةني!تت
والسنة،الكتابعلىمصممداخصعهنظروجهةمصارضةأوموه!ظنوجهةتأييد

الاسلامى.للفكرالاولىالشواةتتكونب!أتبذلكأقول

الاسلاميللفكرجديدازخمايععليأميةبنيطفيان

مذهفيسيكونذلكلكنأخرىمشكلاتعنوالسياسةاالدينوصيتمخض

.المربباديةخارجالمرة

برفيالزمنينمنكثنا!ن!يرفىلادولتهمانيعلمونأميةبنوكانفقد

يجهلونايكونواول.رقمتهتوسيعفيالاسلامعلىفضلمنللامويينكانما

والقهروالغدربالخديعةالسلعلةالىوصلواترعايامممنكثيرنظسنيانهم

الآنتراجه!مامةمشكلةمذء.ني!لايقرمالااكىالو!ممائلمنذلكوغير

ناوالسنةالكت!بمنسندافليطلبوا.بهماطيحوالاسريعحلالىوتحتاج

لهاجياثةتزاللاالدينيةوالحسا!مياتديخيالمجتمعلان،ممكناذلككان

استطامو)1فقداذنالحكملمصالحالقرآنتسخيرامكنفلو.والسلطانالغلبة

بذلكوممسوافعلوهماومذا.عليهمالشغبعنوصرفهابالمنانالامةامسا&

لتوليوالاستعدهادالقدرةفيهمتوسواالذينالرأيقادةمنأعوانهمبمضالى

بالجبرتشمرربماآياتمنالكريمالقرآنفيا!عمؤلاءفنقب.المهمةمذه

أميةبنياصرة!ملانازلاقدرفالته.الامويانحكمعنالدفاعفيليستفلوما

اععالمنفىىماالألرةهذهمنو!بيانقضاملذيومو،الحكمالى
،تروما،اللهقضاءتجنبليلاحدحيللافلاوالطغيانوالعهوفس!لاوالظلم

.كانمماابعالاسكانفيفليس-الصحفو!لويتالاقلامجتيكون
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لمناعرنهاأنفسهمجندواوعمالاوشصراءمفكرينالدعوىمذهت!دمولم

دعامةكانتالتيالجبسفكرةلقبولوالافثةالعقولوتهيئةعنهاوالمنافحة

ورحالللسلطاتممالاةوامالهاوتعدبقابهااقشخاعااما،الامويينحكم

سقدمةفيصفوأنبنجهمانفيمكنوالطواياالنياتتكنومهما.الحكم

ينيدالتىالآياتىن!بلله1فباستفلا.الاولىمابوا؟بفيللجبريةالمخظرين

يستعليعلافظرهفيفالافسان.افعالهعلىت!رةللانساىيتركلمالجبرظامرما

،ا.خنيارولاارادةولاقدرةلهفليسالرياحمهبفيكريثمةانهالبتة!نمينا

أفمالالافسانالىنشد!اافنا.آخرمنيءكاي!سخلوقةكلهاافعالهلان

كشأنناتافيوشأننا،الحقيقهلاالمجارصبيلعلىمناقلكيكونفاناذاته

اثمرتمئلافنقول،فيهاارادةلهاليستأفمالاالاثمياءالىنسخدعندما

نيلكنملوانما.الخالنسسورالتالمساءوأمطرتالماءوجرىالشجرة

للانساتخلقانهالا،وتمالىسبحانهاللهوالشمسالسماءىوالماءبال!ئجرة

لهخلقكما،بهينفووللهواختياراالفعلارادةلهوخلقالفعلبهاكانقوة

الهلالماخالقاالانسانجعلنافاذاالقالاخالقفلا.بهايخغردولوناطولا

كببراعلواذلكعنالقتمالى،الكونفيبخالقهنوقلفاآخرا!ابالتهاشركنا

تأويلها.فيجببالاختيارتشسربماالتيالآياتواما

!اويقول،المخكرعنوالنهيبالممرو!الاصرينتحلأيضاجهموكان

الجهلمووالكنر،نق!بانالمعرفةموالايعانوان،تفنيانوالنارالجنة

.(87-86/1والملل312/1الاملامببنمقالاتاننلر)نفطبه

بالجبرالقولعلىعكلفوانبنجهمحولالذياخلاهراالنظريالسببان

النوحيد.يعارضمالكلالشديدةالاسلامةيص!اسحوالتوحيدعغيدةموانما
منالالهبةالصفاتانكارالىأيغاعتجرهنفسهامذهالتوحبدعقيدةوان

جهممندفهواللهقاتليبالنم!دتشرداستما..ووكلاموبعرسع
.يثرى

\،ولاه!لاذات:الاقلعلىلهث!يئينعلىفيلكللصفاتلقانقلشافاذا

البعرفيرفالسمع.ايضاميشددةبينهافيماوالصفاتثانياوعمقاته
دلالتهفيعريحالقرآنانوبعا.جراوملمالارادةوغير،ةر!قلاغيرومو

.تا!نلاوبينبينهاوالتوحيدالمفاتانكارالنرورىنمناللهوحدانيةعلى

لانخلقهبهايوص!فبصفةتعالىالبارييوعفاىيجوزلاذلكعنوفضلا

.(87-186/1/لهلل)تشبيهايقغيذلك

بماتاويلهايجبتمالىلثهالصنات-شبتآياتن1القرفيوجدناانال!لك

يجبكأوسنالالهيوالشنزيهيتعارف!ولاالمطلقالتوحيدوعقيدةيتفق

اللفظيةالغرورةبابمن-الاشياءالىنخسباننافكما.المجازعلىصرفها
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آللفظيةاالضرورةبابمن-القالىينسبائقرآنفكذلكلهاليستافصالا

حملها)بايجوزلااذ،البثرأذمانالىلتقريبهانسانيةصفات-ايضا

من-الاحيانمنكثيرفي-تمنعواحكاممقتضياتلهافاللغة.فلامرماعلى

الحرفية.بمعانيهاالالفاف!أخذ

بل،ويشتهييهوىبماالراعييسوقهمنعامايكونوالالمسلمينولكن
اصمحابهاعلىوالردالدعاويهقهتكذدبعلىالرأيأربابمنكئيرتجرألف

بنجهمآراءاننجدحالكلوعلىثانياوالمنص!!وبالحجةأولاوالسنةبالكتاب

المجتصماتنيدعوىكلكشأن،المسلينجميعاليهاتجتنبانتستعليعلمانعمفوا

منوما،مختلفةدرجاتعلىيمارضهاوسنيناعرمامندائماتبالانسانيةا

كلفيالفكرطبيعةميمذه.ؤطاجماععنيهاف!ناالتاريخلهادعوة

كثيرمبفقدعنهاويدافعلهايتحمسمنالجهميةوجدتفاذا.ومكانزمان

حعلهمومماكبيرانشاعلاعليهاالردفيوابدوألمقاومتهاوالنعلرالرأيقاوةمن

والتوكلالكسلعلىوحثالشرعيةالتكاليفابطالالىصريحةرعوةأنهاالردعلى

آنالقستأويلأمامواصصاالبابفتحتانهاعنفضلا،القدرالىوالركول

للقصعرث!ابمتأييدانهاسنذكرناماالىتا،طاقتهافوقالآياتوتحصيل

تصدتوت.اللهالىا/لظلمتخسبأخبراانهاكما،الحكاموممالأةالاموي

ميوتعشم!دعوا!السلعلةرجالعلىتنكرجصاعةومي،القدريةفرتةلها
والقدريةوالمنعلقالعقلدلاثلعنفضلاوالسنةالكتابمنأدلةعلىأيضا

نايعقللااذ،الاحداثوجدلالاخكلياءمخطئيقتضيهاعرفداخليةحركة

دونالحكامطغيانأمامالايديمكترفيطبقاتهماختلاتعلىجميعاالمسلصونيقف

مو"اكبمنموقفايتخذواانورونالاقلملىيةإ!ضن،مامعارضةاو)دبيان

يخمقدانيمكنلاأفكارقلناكماوميأمامهمالمكلصرحعلىتبرزالتيالافكارا

وقدسيماولاالمقاومةتتغذىانيمنعلاذلكولكن،ابدااجماععليها

لديهاشأعوماالاخرىالا"3اتبخبىا-العربباديةمنالمعسكةخرجت
.اقس!لاارضواالشامبلأر!اومكتسباتتجاربمن

لهاوكان،مرةأولالاسلامىالعالمفيالفريةكةالحىنشاتومكذا

ناذلكفيوحجتهم،الدشغيوغيلانالجهنيمعبدأبوزهمكثيرونسؤبون

عليها!يثيبهاذاكانافعالهفيمختاراالانسانيكونانيقتضياللهعدل

وجدتوكما.اللهالىالظلمونسبا"لتكليفبطلال(او،الآخرةالدارفي

منفيهاماي!ارضمنوجدتكذلكجبرمنفيهاماي!ارضمنالجهعية

تثبتالشيالصفاتيةانها.الالهيةللصفاتقمطيلسناليهتدعووماتنزيه

بفهمينادونفهم.والتمضبيهالتجسيمموةفيغلاتهافوقع،ت!الىلئهالصفات

فله.واحكامهاا.للفظيةتارو؟رنلابفيهيصبألاحرفبفهماالقر،نفصوص

.الانسانكصفاتعمفاتثممنعليهيسشويوعرشبهايمسكب
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فقالوا"السلامةطرلقيسلكون"الذينالس!فيقفوأولئكمؤلاءوبين

ناقطعانعلماند!بللتأويلنتعسضولاوالسنةالكشابفيورربعانؤمن

خالقهفافهالوممفييشظماكلوانالمخلوقاتمن!ثينايشبهلاوجلعقالله

عنديدهحردسنقالواانغايةالىالتشبيهعنيحترزونوكانوا.ومقدره

المؤمنقلب،روايتهعن!بأصمبعهواثار"بميديخلقت!تعالىقولهقراءة

104/1الملل)اصسبعهوقلعيدهقطعوجب"الرحناعابعمنصبعين1بين
.(32،-320/1الاسلاميينومقالات93-92/1-ايضاانظى

لمتأخرة21المممقلةفرقةفيالجهميةمنالصفاتنفيوحانبةير!قلاذابت

تسمىماوكثيرمستقلوجردلهاسع!ولمقريباالاحداثعنهاستتمخنىالتي
للانسانائبشوالانهمواماالسابقالقد.رلنعيمأما(الفرية)باسمالمعتقلة

.و،التركالفعلكلقدرة

نفىوننلرية،الاختيارعقيدةفيسبباكانتالجبرعقيدةاننىىومكذا

قياماستتبمتالشنزيهوفنلريه،الصفاتانجاتنظريةفلهوراقتضتالصفات

تبل،منلةالمعتسواوالمرجئةوالثمي!ةالخوارجبىزومكذا.التشبيهنظرية
فيهاالاقشباسعنصركانبحتدامخليةبنروراتحصلانماذلككلانأي

التاويلاتوبافتعالوالاومامبالظندنرجمالاالقعل!يبالدليليثبتعنسا-

والغكر،الرأيفياصالةكلمنالمربشجربرا:دما!كونالتيوالاجتهاىات

منتائصةأيضماهيكانتواتجاماتحركاتيفذيفقطمساعدماملومذا

نا.الاسلامايلاىفيجصيهانشاتبيئتهاوليدةوسثكلاتتال!نممويعلقبل

طويلة.قروناوافئدتهمالمسلمينمقولأثارتتوالمعن!لاتالمشكلاتمذه
مقتضياتومنوجودممأععاقمنناب!ةتكنلمولو،3مشكلاتيمتكنلمفلو

ليوالوكدالجهدغايةاستفرغواولمالهاتح!سو.اكانوالمااذنأحوالهم
حلها.

مناليهاننظروفحن-اليوملناتبدواتالركاتمذهبعنىاننعم

وبم!ائية.سافعةتكونأنالىأتربحركات-بهيدةوسكافيةزمانيةمسافات

يثتديكدلمالذيللنشاطصالحاأساساكانتأنهافحسبها.باسلاولكن

تنيدانحاولتجديةعقليةحركةأماممرةأول)نفسناوجدناحتىسامده

وانتهى.ل!صر9ذلكفيالميسورةوالفلسفيةالعلميةالاكراتجميعمن

جبيننيغرةكانواالذينالعظاموالفلاسفةالملعاءمنللةبظهورالامر

الئس.الىطريقهواتخذالجبارالماردانتننىلة!.كلهاالوصطىالسور

الاسلامكانواذا،فيهاالقولأسلفناالتىالامصيةتلكللدكنكانفاذا

لونممهمالكافيةبالعلاقةال!قوللتفجيرمنهابدلاالتىالحواقىللعربميأ!ق

السوباتمنفيهالقر،نكاناواني،الفلسنيوالنفكيرالعلعيالبحث!لربقفي
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منازعالقضولبهيننعالذيالتفكيرعنفضلاالعادىالتفكيريتحدىما

السلامعليهالنبيموتاعقبتالتيوالمنارعاتالخلاشاتكانتواذا،الثعلط

ومنهاالمقليومنهاالدينيمنها،لهحعرلاماالمشكلاتسنأثارتت

الاجقهادكاناذاواخيرا...والمسكسيوالاخلاقيالسياسيومنهاالاقتصادي

كلعلىقريضةوالارضالسمواتخلىفيوالتفكيراليلموعللبالرايفي

الجزيرةضبهعنهتصخضالذيالمظيمالحدثكاناذاأقرل-ومسلمةسملم

بكلمئحوناللميلادالسابعالقرنوأوائلا)سادسالقرنأواخرفيالمربية

منبر!لانقلتالتيالمظيةالانتفافةتلكنستغربنفلا،الطاقاتمذه

يقية.وافىوا)وربةآسيةأقعلارمزتويرتهمجز

أنجبوفلاسفتهعلصاءهينجبارقبلالاسلاماننب،حالكلوعلى

التيالسياسيةالديخيةالصبغةبرغم-وضعتالتيالفكريهالحركاتمنعدىا

الباحثونبهسيقومالذيالخالصال!غليللخناطا&اصاساسا-عليهاغلت

النو.اةفكوهوانتعىالاسلاسالفكىانبثقلف،بم!فيماالحقيقةعن

جاءمااذافكيف.أجنبىلقاحبغيرذاتيافصواالنواةمذهتنوولسوت

.اللقاح

اللهعبدبنمحه!بانعللاقةتكونتالاسلاميبيالمسالتفكير!اوالخلاعة

واستتبعالتفكيرلشعلورالاساسيالجدلأوجدأنبالتفكيرمذاولمميت!لور

مخنلفةحلولالمشكلاتلهذهفوضمتسريعحلالىنحتاجمنممكلاتقيامنلك

أخذتالتيالمستبةوالاحوالالغلروفوبضخطوالسنةالكتابضوءعلى
ا"لزمن.بهمتطاولكلماحياتهمفيوتؤثىبالمسلينتحي!

منبالترلسبلاوتنموتخوجعلتالاسلامىرك!النواةوجدتومكذا

الحي،الكائنسنوكعاالداخلمنبلائبلورساتفيالالميكماخاىج
احوالومنالخاشئةالاسلاميةالجصاعةصعيممنتنبجسمشكلاتبطروحاي

والمالم.و"لانسانلثهوتصورممالمسلمين:ينغيرعلريقةومنالجعاعةمذه

يكئلمالنازعاتمذهعنهات!خضتالتيوالآراءالمذامبانننكرلانعن

نمللاماومذارائدهاكانبل،معرفيانظريابدهقيباديءعليهاالباعث

حرجولاعليهاضيرلاولكن.ثانياالسياسمةوافراضأ،ولاالدين-تكراره

الجدلاوجدانبعدالمتكلطيئيدعلىنظىيةمنارعاتالىقريباستتطورلافها

علىمداهغايةسيبلغالذيالتطورلهذاوالقاعدةالاساصالسياصىالديني

اشجريديين.اوالفلاسفةالملاءأيدي

منا!بيستهانلاثروةالآنالمسلصينالمفكرينمتنا.ولفيأصبحلقد

والاخشياركالجبربيئتهمفينبتتانعاالتىالبيدةوالافكارالمسللحات
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المسلمبنببنمرهاول!فالسكذلك..والسعليلوالوصصوالمشبطولوالشن

مرةأولبحثتكا،القرآنلالفاظالتأويل!والمعنىفيالحىالممنىفكرة

الالهيوالحق،بالاعمالالايعانوعملةالايعانودرجاتوالامةالخلافةضروط

وموضوعاتبحوثمنقلكغيرالى..الحقهذامنوتجىبممالبيتلآل

الصلمىاالبحثوبيئبينهاالئممبهأوجهيخفىولا،بهاب!لالبادية!دلا

والفلسفي.

ال!لعيا(لاساسوجدأي-المربعفالتفكيرةنوتكوتوقدوالان
مؤلاءأحسأنوبعدالمسلمينعندالمقليةالحياةلتطو،رالفكويةوالقاعدة

المعلروحة،والقضاياللمشكلاتمصالجتهمعلرقفيوالغجاحةالنقمىبآوجه

المنظموالبحثالخالصالسلماطابعالآنحضقحولالمعالجةمذهتكنلماذ

ولملاكيف-المفاميموصياغةالصقليالنعلرعلىالقائمالعيقوالشفكير

كانلفبل؟اليقينسنهيتمرفواحدصقياسولاللبحثعاممنهجلديهميكن

الشخصيةعاملكانكما،وتفسيرهاالنص!عىعلىقانعاتفكيرمممعغ
الجملةوعلى.الاحكامواعدارالآراءتكييففيالاكبرالمؤفر3عخدالفردية

وراءماالىيشعللعلانطاقهافيمحصورابالخصوصمرتبعلاتفكيرممكانفلقد

وسيتحولالتفكيرمذافيهيتعلور-بمي!ايكونولن-زمانسياتىولكن،ذلك

درسفييتممقمنهجيتفكيراكبالنصوصالمرتبطالفرريالتفكيرداشةمن

وعئامداالعقليللنظراسندالشكونالاالخصوصالىيرجعنلاذاتهافيالقضايا

وعمايةمنويتحررالتفكيرفيهيتعلورشمانذلكبمدوسيأتىالنظرمذاصمحةعلى

سعتمدامنقباباحثا،النصوصهذهعنجداب!ي!ةاجوأءفيلينطلقالنصوص

جهيعفيعنهاوا/لبحثالحقيقةالىالوصولالالهلاممالذاتيةقوتهعلى
مظافها.

بعدبأسولا،وحدهمالطريقمذافيالاولاالخعلوةالمسلعونخعلالقد

الذيالطريقفيأخرىأشواطاليقعلعواغيرمممنالمونيطلبواانذلك

ليكملواأوسعآفاقالىيتطلعونراحو،1ففلذلك،نيايةمنلهيىونلا

خمم!رأووالحضارةالعلمفيمنهمأعرقميالتىالمشوبمنويتعلموامعاىفهم

.يرةالشا.لادةعنفضسلاالتفكيرومنهجالبحثعلريقفيقدما

امتعامالىالدينيالجدلمنالصبورحصلوكيف؟النةلمةتصتكيفوالآن

واعيةعقليةشخصيةالاسلامقبلللعربيكنلم؟والفلسفيالعلميبالبحث

قلماالمنظماروس1المدللتفكيرنواةعندممتكنلمثمومنالصحيحبالمعنى

المحيطةوالمخطقةال!ربيةالجشيرةخبهعلىعصيقةتفيراتعلرأتالاسلامجاء

وأمالومشكلأتوممومحاجاتلهجدبمجشمعء!شنذلكناستشبع،بها
القرائحواجهادللتفكيرفرعىاتيحتففوبقلكجديدةومنلوقيموامدات

وبحاجةتكونتالتياةبالنوامرموناذنكلهفالامرقبلمنبهاللعربعهدلا
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وطلبالتغذيباصتمرارالاطلكيكونولا،النضجواالاكتعالالىالنواةمذه
!مبيلفيوالصدقلهاوالاخلاصالحقيقةعنالبحثفيالجهدومواصملةالرفد

رالهقتالتىالرفيعةوالمثلالنبيلةفعو!لاعلىالابقاءيجب.اليهاالوصول

فيها.الحياةوتبثتحركهاالتىالجيامثةالآمالوعلىالنواةتكوين

الخطوةه!مالعربخعلاوقدتالخعلو،1أصمبدائماالاولىالخطوةان

واسشعراررمانمسألةموفانماذلكبمدتبقىوماالكبرىالمفارةفيوانعللقولاا

كلهليستبقىانوللجقوةتستمسانللمضعلةيضنالذييتفالقوتكامل

.العربحوزةني

فييندفعواانذلكبع!غرابةفلابلادممخ!رجمنيستوردوهانبدفلا

ععلشىعرثىننوسهمكانتلقدوموردأفقكلفيوالشعاسهالعلمعللب
عقرمنخرجوااقاحتىةفر!ملاالارمقها!سدولاالعلمالافلمأهايىويلا

نقافاتمنيفتسفونااو؟أب،والامصارالبلادوفتعواالآفاقراخترقوادارمم

المالممعلوجهوجهاالآنألأولامممامناملهاشوسستقونالبلارمذه

المفكرلنمئاتوامامموالحضماراتوالافكاروالاحداثبالصوراخرالقيدالب

خرجلفوالخبراتوالمواقفوالامقجةالناسمنوألوانوالمثقفينوالباحشين
الاح!ك.قيارةبخنسهويتولىالشاريخليصخعمق!قلامنالجباراالمارد

للفامرةالتحركبايةكانالسليمالصحيالمجتمعفيالدينيالبلان

وتغاىرتقعلعارمنبلاكانتريدحيثالىا)صفينةتنعللقانقبل.الكبرى

عمليةالاقلاعوليسوالاعاعميرالعواعفوسطاليمعبابلشمخرالمريمى

أعاليإلىالطريقوكانف!حلاالشاعلىءعندالماءكاناذأسيماولا،سهلة

الىيحتاجفالاقلاع.المرجانيةالشعابواوالخلجانبالعخورمليئاالبحار

يحتاجالبحارأعالىفيالسيرانكاانسانلكلتتوافرلاالصفاتمنمجعوعة

فيرقيادتهاالسفيخةتوازنعلىللابقاءمنهابدلاالصقتمنأخرىمجوعةالى

عبابوسططريقهميشقونواتطلقوابالسفينةالآنالصربأقلعلقداللج

تشنل!تكنلمالمسلينتشغلكبيرةلامشماماتغعلاءالديخىالجدلان.ا/ليم
يحركراخلياصراعاتحتهيخفيالحالةمذهفيالدينيالبلأنأجل.قبل!ن

قراءةاهتء.اىقايمكنظامريةحركاتفيوينعكس،مخهاويثنالمئخصية

وللتوعلفىءكلتقوللاالتىالحركاتمذهفيالصتمكاسنلاسشنعلاقعملية

الفاع!ةالقوىفيهأرىتتواا،لذيالحقيقىمجرامافيالباعلنيةا.لحركةرؤيةالى

الاساسية.وال!وافع

نايجبوالفلسفةبالعلومامشمامالىيتحولانقبلالدينيالجدلان

الجدلتااستنطاقاردناناذا.منها!لرلارأيناالتىالصفاتبمضلهتتولهر

ا،لغطاءتحتوجدناالاولىعناصرهالىوحللناهفيهوفقبناتلكمرحلتهني
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مو(اقفعندممالعلماكانففالفائقةالفعلسةاصحابوامال!لامنمبلفهم

وفرلغد.للصجهولواقتحاطللذاتوضبطاخلقيةوتربيةفكريةوصنامجحية

عشقاواصبحقلوبهمبنمفافوائختلطبمهبهمجوامتنففولهمهمفيالملم0

وابشذالعمليةحاجةأيمنتجسرتللروحومتعةللحقيقةوحباةفر!ملل

وفكرهم.قلوب!تلتهمبدأتنارتأججصوىثكنفلمفيهمشهاامارخيصمادي

علىالحركةمذهقامتفلو.فردينعلاقعلىنلكيكنلالحالوبطبيعة

التاريخيةفالحركات.المحدفيعيهاولقضىلاخفقتالآحادبعضاكتاف

منلهابدلابلاشخاصبنسةاوواحدشخعىمجهودعلىتقوملاالكبرى

منشاقبةأجيالمنلهابدلا،والادواتوالآلأتاهبالموامنكاملجهاز

والبميرةالمبدعالعقلواالواسعالخيالأعهمحابمنوالمفكرينوالنتلارالملماء

والقرائح،الدقيقةالطيعةوالاناملالخبيرةوالايديالصحيحوالتعليلالفافذة

وعلىالافرادعلىالمتيدةالحقيقيةالدول3تقولاوكذاك-الخصبةالرياضية

الكاملجهازماتفرزبل.الكرتونمنرولاتكنلمما،وحدممالافراداارادات

فتخلقهم..والتشجيعالرعايةوروروالمحسنينماك!لاووالصلماءالمفكرينسن

وروحهاالذاتيةبقوتها،نسيبهاوصميمسادتهامحغىمنانجاباوتنجبهمخلقا

ويسددوأوالرخاءالشدةأوقاتفيبخاصميتهاليأخذواالفعالةوتلقائيتهاالباعلن

الحضاريالوجهتصكسصادقةمرآةفالملوم.السبيلسواءويهدوماخطاما

نهضةتقومأنيمكنولا.والتخلفالرقيمنونميبهاالامممناسةلاي

جصيعنيمهم!قتوبالعسنهضةن!ولا.حضاريةقيمناتمة1فيالاعلمية

والقادةوالاسلباءوالملماء،الفلاسقةمنالضخمالعدداذلكانجبوالمااطياوين

كانتالتىوال!بقرياتالموامبتلكتفتحتولما،الاسلامىالازومارعمورفي

الجولنفسهاخلقتتدوالعبقرياتالموامبومذه.الاسلامجبينفيغرة

متجددةحركةفيوالمصيرالحياةونسجتوالقنواتالدروبوسقتوالمتنفس

العظيمالمدذلكبأعندماالاتتوقفلموالتبادلءاط!لاوالاخذمندائمة

.لملماء1واالملموذمبالبساطذلكفانطوى،جوافبهجميعينحسر-من

علمالاقاستهجبارةجهودابالعسبذلفقد.مشلاالفلككملمعلعاولنأخق

الارصمادويصطنعالحسيةالملاحظةالىيستفالتنجيمعنسمتقلااستقرافيا

برفيكأذلككل،الفلكحةالظوامروتفسيرالسصاويةالاجرامحركاتلتعليل

مذاتكبلكانتالتىوالاغلالالصمبةالمولوفلروفاضصةالمتواامكانياتهم

الامكانياتلهمتشوافرلمعخدماالمربانبل.خعلواتهبهاوتشعثرالملم

واعصابهم.إزمانهموعصارةعقولهمفيربمنالامكانياتتهخلقوا،المعللوبة
تلكفياكثرماكانطوعقباتصموباتمنتذليلهوسمهمماكلونيللوا
.نهلوامامنهمنهلواواكعليهمأروعصياءبالقدماءيسلصوالمفهم!العصور

وخلقوافيهوتوس!واوخالفوهنتقدوهواوعارضوهونقحوهأخذوهماع!لوأفف
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الىأيديهمعلىا،لرعمديالفلكافيمالتفوادىمحدئاوابتكرواج!يداخلقا

والكيمياءالطبعلمعلىينعلبقالفلكعلمعلىيخطبئوما.رحبةجدبةآفاق

يكنولم..والاجتماعوالتاريخوا،لجغرافيةالعلبيعيوالملموالريافة
اكفاءكانواانهمو.لولاالكبيرالحدثمستوىفيكانواأنهملولاليتوافرفيلك

جميصاالملوملهذهاو!نجفبهاووجهواالألتيالضحمةالتاريخيةللصؤولية

لبمغهاواخترعواوالهباتالامواللهاورص!ا،والخبراتوالقرائحالعقول

.والآلاتةالاجهقشنى

الصفاتشلكفيهرواواالعربكانالذيالطريقوراءانوالخلاصة

الغللامحجبتشقمخائرألاياممنيومفييكونواانمنمكنتهمالتيالسرررية

تهطلوالقفارالنيافيفوقالخيرةالخاماتمرورالارضمذهفييرواوان

والسغياالرواءمخلفةوالمروجالرياضاوراءماتاركةتمضيكأتهعللثم

بفضلالااليهوصلواماالىيصلوالمفالعرب.تاعسينعطاشجياعلقوم

لقد.الجمالواوالخيربالحقوتملقهم،مل!لابوشغفهمللممرفةاخلاعمهم

ناد!بوغايةسلصةكانانبعدمتعةعندممؤصبحاالععليةالحاجاتتخعلوا

الصلعنالعلانفصللف.وقتيةتسليةكانانبمديومياوخبقاوسيلةكان

بالعلمالايانيصلوعندط.لفيره!عللبكانانبمدلذاتهيعللبواصبح

ويستهويهعماحبهعلىيسترلىوعندما،النضجمنالرنيعالمستوىمذاالى

.بالمعجزاتيأتىيومفارتقب

الخليجمنتصتدفسيحةامبراطوريةالاتلكالخلرفةأرضتكنلموبذلك

عبرطلتالتىالحضاريةألانسافيةالقيصةتلككانتمابفرالمحيطالى

فريدةوصميغةالروصىوالسعوالعقلىللاش!اعنوفحجاوالدمورالقرون
الىالممروفةالمصاثلةالصيغجميعسبقتوالتكافللتسامح1واللتعايشفذة

.البوم

الفلسفىبالبعثالاهتمام

لعمليةالعريفمةالخطوطرمممن-ان!دكأو-فرغناانبمدوالآن

يضةالمسا،لخعلوطرسمالىملمآالعلمىبالبحثامنمامالىالديخيالج!لتحول

بالبحثامتعامالىنفسهالج!لا!لمبشحولاننيتلهاموازيةأخرىلعملية

كيفيةعنقمناهفما.رأينافيومتكاملتانسابهتانثوالععليتان.الفلسفي

التعديلمنضيءبمدينطبقالعلميبالبحثامتمامالىالديخىالبلتحول

الفلسفىبالبحثامتصامالىالبلمذاتحولكيشيةفيالآن!صنقولهصاعلى

منتلناهماعلىايضاالتعديلمنئميءبع!ايضا!وينصلبقالآنسنقولهوما

واحدةفالمنعللقات.الملميبالبحثامتمامالىالدينيالج!لتحولحيث

تبعاالآخربمضمناكثس3او!لابعضعلىالتركيننىينجمانعاوالخلات

التفكير.وقوافنلسياق
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والبحثالحكمةعللبرأسهاعلىكانوالمثلالقيممنمجموعةالكثيفال!يخي

اكيدبتصميمفيلكالعربفعلوت.اليهابالوعمولوالشغفالحقيغةعن

كلي.اموالتنقويةيمةوعق

د.اطولفياعمداؤهتجاوبتللمعرفةحماسةمنأبمطوهمانيلكوآية

منالكبيرالمددذللكيؤبلمشكلاتهمحلاالبلمذافيوجدوالفوعرنمها

لف.لئهجرةالإولنالقىينقضيانقبلطهرتالتيالفكريةالمدارس

افطلقتاذاحتىالخلافةمئكلةومي،الاولىالمثرارة!نتنلرشيءكلكان

افطلقتوعندما.وأحدةدفعةالرأىفيررارساربعبرزتالشرارةمذه

برزتوأزماتمشكلاتمنأعقبياوماصفينممركةوميالثانيةالثرارة
كانوالرأي.ببمضبعضهاواصعل!عببمضبعضهاتناعلأخرىورارس

السفينة)قلعتلقد.النواةتكونتلقدبالفكرةلثحذوالفكرة،الرأييبر

.تشاءحمثالىتذمبانالآنويعكنهماوالخلجانالصخوروغادرتبأمان

التعلوراتعصورفيالالهنعليرلاضخفاوالممرفةبالعلمالمربشففلف

الحكامتنافسفيبعدفياجلياواضحادلكفالروقد.الكبرىالتاريخيه

الانفاقفياليدوبسطوالعلصاءالعلممقاماعلاءفيوالخلفاءوالوزراءوالولاة

المجالمذاقلهميذكرماواعظم.طلبهفىالفقراءومساع!ةالملمبيوتعلى

والطريقةالسمورتلكحروبفيالاجنبيةالكتببقامتالذيالكبيرالانر

الحسبتعويغهماترأسعلىالاغريقيةالمخطوطاتكانتفف.بهاجلبتالتي

المسلمونمزمهمالتىالمعاركعقبمؤلاءفكان،الروممعالخلفاءخاضهاا،لتي

منهاوالتخلعىمخعلوعلاتمنعخدهممابتسليميسعدون-مثلا-كعموريةفيها

والفكرةالمتعةوتحصيلوقراءتهاالمخطوطاتبهذهبالظفربر!لاسدمابقدر

كانواالقسطنطيخيةفيالاسراوليانمنالرغمعلىمذا،عليهاتنعلويالتي

التىالثسينةالكنوزمنويمدونهاالشرقفيالصريانعلوائفعلىبهاينمنرن

لقد.الرومبلادالىوقرعلبةبفدادبصئاتوكثرت.فيهاالتفريطيجوزلا

مخطوعلاتلهثراءعلىحرصتفقد.التاريخفيفريدةحضاريةبعماتمذهكافت

كانماوافقافيوالسراريبالاقبيةفيمنهااختفىععاوالتنقبثمنباييقالاغس

تقديى.كلناقماالنجاحمنالبعئاتتلكواصابتوالفناءبالتلفسهددامنها

وحصاسةاونفاعألاولىمراحلهفي-رينكل-الدينانذلكالىيضاف

ليحلفيهالعاعلقيالجيشانيقلالشانيةالمرحلةفيلكنه،جياضةوعواطف

بهتقدمكلماالحماصيةشحناتهمنويتخفف،المنهجيوا،لتفكيرالهدوءمحله

يتشعبالذيالمدروسالواعىالتحرىمنصيغفيالوقتبمضيويتبلورالزعن

المنعلقي"والبرودالدينىالدفءمننصيبهافيتتفاوتومواقفاتجاماتفي

ولبروحهافقدتجامدةورسوموشصاشطقوسفهىالثالثةاللرحلةواما
لبابها.
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وافكارارسا!ملمخعللقاكانفقدالثانيةمرحلتهفيالاسلامكانومكذأ

ببمنىليج!تللالسمليةالحاجاتتدخلتوقد.الفلسفيومنهاالصوقيمنها

تخغغتانالاميوما.ض!بعلىبمضهاوتفليببعضىونا.لحركاتمذه

لذاتهاتعللبممارفالىوانتهتالماديةأطيافهاعنواستغنتاحاجاتمذهمن

دينويةمنفعةلشحقيقاوالايمانوحاجاتللديىسخداتطلبكانتانبعد

واستفحالالخراجووفرةالفتوحفيالتوصعبمد-المربانمثلافنجد.عاجلة

ت!تمدالتيالدينيةبفروضهمالقيامعليهمتهممهلعلومالىاحخاجوا)ا.لحضارة

طب!فوالماليةشؤونهمتنظيمعلى3وتساعدوالتوقيتوالتقويمالحسابعلى
ومعرفةالقكاةلضبطوالهينةالريافةدراصةعلىاقبلو"مناومن،حسابحاتهم

الىحاجتمأيضاالبابمذافيويدخل.الصلاةوأوقاتالقبلةوتحديدالاملة

وفشتأجسامهمشملتانبعدالبسيطةالباديهعلاجاتغير:جديدةعلاحات

التىالدسةالماكلعلىوتهالكهمالترفيخمالانفماسهمنتيجةالحضرأمراضفيهم

.وا،لرومالفرساتفنها

مل.امعلىوأقبلوايلالهنالنمحلعالمحممنخرجواعندماالمرباتكما

احسواالفذةونهنحتهمالبي!عالمهمليعنمواومبواوالمعانىبالافكارغني

عخهوالدفاعالاسلامالىالدعوةفي3!ساعد)إددينننلريساس9الىبالحاجة

الصلمفيمنهمواعرقالعربامنثقافةكثر9ممالفينوالهنكرينالمخالفينأمام

المخالفينمؤلاءوساثلاعمعلناعمنمذهوالحالةلهمبفلا.والحضارة

الملة.فيلهمالمئاركينمنوالمبتدعةالخصوموعلىعليهمالردفيوالمنكرين

بعضكلب!ضهمالمسلمينبينأشدهعلىالعقائديواالديخيالجدلكانفقد

الفلسفةعلىالاعللاعمنبدلافكان.الكتابواملالمشركينوبينوبيخهم

الحججتنظيمفيبهليسترشدوااليوفافيالمخطقوعلىبهاليتثقفوااليونانية

لاساليبواستخداماوثقافةعلاالكت!بلاملاكفاءويكونواالبرامينوترتيب

ثروتهفيوجدالحركةمذهعصبكانالذيالديني،افالب.والمجادلةالحجاج

.النشودةوفالتهبغيتهالمخعلو!لاتمنالجديدة

مذهواقتادتهم.والفلكوالعلبوالرياضةالمنعلقالآنفيهمقوىلف

جيعاترسوما..والتاريخوالجفسافيةاخيعياءكاأخرىعلومالىالعلوم
عقولفيلهاقنواتالعلوممذه!ثقتلقد.فيهاوالفكرالنظرمشوا1و

ومنالموهوببينهموكان.لديهممجهولةآفاقعلىأذمانهموفتحتالمسلمين

.اخعابوكانلقاحوكانببعضبمضهكلهذلكوتفاعل.ذلكدونمو

الحاجاتعندال!لوممذءمنواوقفواجمدوافقدالذكاءمتوسطوفأسا
نادونالحوا!ئميليوالاغرابوالتعليقوا،لشرحبالغرأءةواكتفواالعلية

فييتغلغلاندونالسطحمنالملممسمملف.بالقاشيشااليهايضيفوا

التبامىواوالتفاخرللحذلقةمل!لااعمطنعوالق.سبيلعابىكانهالاعماق

ذلك.دينيموتفعنللدفاعالحالاتحسن1وفيالاوائلعلومبمعرفة
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تطورهابانقومويب!ملاالغكروضعالذيمورأينافيالديخيفالجدل

اتاناجل.واحدآنفيوالغلسقيالعلميالتفكيرجرىفيالعاصف

معالمه.غيرتكثيرةتعلوراتعليهطرأتلفبلبحتاجدلايبقىلمالبل

منأخرىصررالىللتحولقابلة!لاقةالدينيالجدلانقلناالدقةاردناواذا

يخدمجدلافللالطاقةمذهمنفغسمعليهايلاتالت!ض!بباجراءالعلاقة

الىالخارجياوباللقاحالذاتيب!طورهآخروقسم.والايمانالدينأغراض

ويتخففيتطورظلئالثقسمومناىالخ..واللغويالعلعيبالبحثامتمام

البحثص!ورةالمعلاتفهايةفيليتخذةيفل!اعلاو!ثحخاتهالدينيةغلوائهمن

خارجيةوبىوافدالداخليةدواف!هبحكم-اعبحلف،الرعينالهاديالمقلي

والكوناللهفيفلسنيةنظريات-اليهاوالسعىعللبهاعنيوماستوقفل

والمصير.والافسان

فعلم.الكلامبعلم!مرفماالىتحولهالجدلمذاعلىطرأتعلوروأول

الردواعقليةبأدلةالايانيةالمقائدعنالدفاعغايتهاديخيةفلسغةالكلام

واهلالسلفمقامبعنالاعشقاداتفيوالمنحرفينوالنخالفينالمبتدعةعلى
السنة.

تو،منهجيغيراعتباعليجدلولكنهالصقائدفيجدلابداالكلامفملم
منجاءتهاوبىواتبعشاببمضهاوتتغاعلتتراكمالجدلمذاموادنللت

وحدةتنتظمهالامشتتةمفككةمتعثرةوبقيتنضمأونسقغيرمنخارج

بداتمنالك.المأمونعرجاءحتىبذاتهقائامستعقلاعلمامخهاتبعلتاليفية

وكان،الكلامعلمعنيستقل1بدالذياضلسفىاالفكرطلائعأولىتبرز

علمكانالشالثالقرنففي.مذهالاستقلال45لحرسعالرأولالكندي

البحثنيمنهجمان،المشنلةيدعنالننهمجمنعاليةدرجةبلغقدالكلام

منوتقليبهاالواح!ةالفكرةاستقصاءفيالاممانبظامرةيتسمكانوالخظر

لهاجديدةابعادوشقامكانياتهاأ.قصىالىفيهاوالتغلغلوحو!الجميع

علىتساعدممفكريةوموادعقليةعخاعرمنعليهتنعلويانيمكنواكتشاف

كانتسمألةمنفماوالمصيروالحياةوالكونالقفينظرمموعهةصياغة

وعرضهاوتحليلهالمعالجتهاالمعتزلةلهاتصدىالاالمخمعفيالحياةحركةتعلسحثا

الموقفبيناللحمةوايجادبنورهوالامتداءدحكمتهوالالتزامالعقلانميقكل

الىالنلامرةممانيهاعنالآياتشكثيرافعرفواالميتافيزيتىوالموقفالديني

العقل.معياركلتستقيملاالتيالاحاديثوإنكروالق!لايقرهاأخرىمصان

عنللدناعنيمبيةفرعمالهواتاحوا،مظفرةمعاركالاصلاماكسبواوقد

صصيد.كلليعليهتشنانفكتماالتيانحعلاتوجهفيوا،لعصودالذات

اخفقواوانالمتماسكالنكريومنهجهممخممجمينالاحيانمنكثنفيوظلوا
تحتملمافوقوتحميلهاالآياتلهعضتاويلنيالاخرىالحالاتبمضفي

التفكبرعصليةجرمرالىنفذوالفبل،المدىآخرألىالسبيلمذأفيومضوا
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بالتزامزلكيفعلونوكانواسصاقلهاواقتحمواالفلسنةابواببقلكوطرقوا

يمكنماباقصالديخيالموقفدعماولارافممكانلق!مطمقوبتجردكلي

تخطو.اماسرعانولكنثانياالمصقولبآفاقالمنقولواغخاءالعقليالالتزاممن

الميشافيزيقا.وسصاقلالغلسفةرحاباكذلك

ققدمرالعلفيدمرحيثآنذاكبفادفيمزدمرةال!لومكانتوقد
وبمدالنواةاكتمكانبعدالاالاسلامبلادفيتنهرلمفالفلسفة.الفلسفة

العقلمةوالقاعدةالننلسيالأساسوجدانوبصدالفكريةالبذورننجتان

التاريخيةوالاح!اثالموضوعيةالظروتوجاءتالبناءعليهاصيقومالتي

شقهالذيالكبيرالمجرىفيوتصبالمسيرةبهفهلشمجلالحضاريوالتطور

بيةس!لاالحياةحضانةفاالبذورنمتلف،لنفسهالناضءبيس!لاالفكر

فلسغةوتتبلورالشالثالقرنفيثعارماوتمطى1كلهاتؤتيت9وبدالاسلامية

ظامرةوجاءتالعاصفتطورهطريقواتخشالعربيالفكراستقاملقد.خصبة

والخارجيةالداخليةالشاصتازجفيلج!تلوالغذاءالقادلتقدمالفتعا

بهااتصلالتيوالشوببر!لابينوالاجتماعيقافيالةالشفاعلععليةوتقوي

المسائلفجعيع.الععليةمذهئماراحدىالاسلاميةالفلسفةوكات.الاسلام

الدينىاعالعسحلبةدخلتالثانيةوالشرارةالاولىالهمثراليةعننجمتالتي

فلامرةفكلزلكبعدالنظريالغكريالعراعحلبةالىتحولتثمأولاالسياسي

حتىوينعوينموبظلجنبناتبدأفكريةفلامرةعلىتنطويوصياسيةدينية

توجيهاذلكبعدتوجيههيمكنسويافكراويخرجأغشيتهضيععنهيخفنى
بهيتأثرونالذينالاشخاصمشارببسبذلكغيرأوفلسفيااوعلميا

وعرمم.بيئتهمومعلالباحوالهمومقتضياتواسشعدادتهم

مواجهةعلىوالقدرةوالمرامبوالتفكيرالذكاءفيمتفاوتونفالناس

الاسمالا"لافسانيةمنلهاليسمنهمقلةغيرومموالتحدياتوالازماتالمشكلات

لاسباباخرالىشخصمنح!تهافيتختلفوعراعاتأزماتتفوصهمليتحتدم-

يبونمؤلاءواكثر...الخوحضاري!وعقليةواقتصاديةو(اجتماعيةكفسية
شفيواجاباتحلولمنفيهجاءا!بويكتفونلازماتهمعلاجاالدينفي

خلقفالتهالستقلالذاتيوالبحثالشخصىالتفكيرعناءمنوتريحهمتطل!اقهم

كنلهيقولانشيئااراداذاامرهوافماايامستةفيوالارضالسموات

وعلته.العالممذاخالقانهعلىتلامدوشواآياتالكونولي.فيكون

الىمدخلموبلللحياةنهايةليسوالموت.شابمنو،دمآدممنوالناس

لقدفشرشراوانفخيرخيرااني!اهقدعتماالافسانفيهايجدأخوىحياة

الناسمؤلاء؟الذمناعخاتفملامالامورمذهفيالتفكيرمزونةالدينكفامم

وعنصرماالانسانيةمادةانهم.مكانولازمانمنهميخلولاانماىموجو!ون

عنها.تجيباندونالمسائلمذهصمسالةتتركدمالمقدسةلالنصوصالفالب
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فيمامةحيويةبوفليفةقامقدالدينانوالحق.القتالالمؤسنيناللهوكفى

قلةمنادلكن.الازماتوتآكلشهمالقلقلاضنامموالاالناسمؤلاءحياة

المزيديطلبونبلسةاللفالنصوصبهجاءتبمايرتوونلاالناسمنفشيلة

تنعللقالتىالخظريةسس!الاوالىالنصوعىتهوراءماالىويتطلعونوالمقيد

سشد؟ا!لليقاحراالعقليعولحيثخلفهاتتراءىالتيالبعيدةوالافاقمنها

اتهاالآليالشلقينعلىالخطأواحتعالالمحاولةيفضلانهالذاتيةممادرهعلى

غايةالنفوسمذهتجدطزففيبهاوتزجالنفوسبعضتشملالمغامرةروح
مصدرمنيآتيهاعونولاعليهاحجربلاوحيدةمواجهتهافيوالمنىالمشمة

تخعلىءانذلكبمدعليهاولا.وطاقاتقوىمنفيهافقيتلهماغيرآخر

الايعارفيميمابقدروالصوابالخطأاحتمالفيالعبرةفليستتصيباو

ثباتها.اعلىرةوالفبالذات

الذينالقلائلالافذاذهؤلاءسنبهيستهانلاعددالعربافجبوقد

النصوعىمذهاعماقالىيخفذوااكيرجدونبلالنصوعىفلامرغليلهميئممفيلا
والمسلينالمربيجشاحبدآالذيالماعمفالشقافيالتطورمصرفيسيماولا

يضمواانرونالايمانيةبالمنطلقاتيكتفونلافهمللهجربطثالثالقرنمنذ

مجموعةومننفوصهمسينمنالالهمسىمذهمادةينهنواوانالنظريةالاسسلها

لممرممالمتوفرةالمصا!رمختلفمنعليهمقف!تتكانتالتيالفلسفيةالعارف

الملح.منبقليلالاالعلماميزكوولاالارضسلحانهم.آنذاىومجشممهم

ات،للمامةالدينوانعاوالترابالطينمنركامبينالذمبخذورأنهم

مماما.الاقلعلىحالهملمانمذااودائماالاعلامفلاسفةبهيقولما

عنانفسهمفضلواالذينفهؤلاءوالننلرالبحثفيمنامجهمفلهم-الخاصة-

مد!رستهملهموكانتالمامةتفهمهاكاالنصوصفهمعنواستنكفواال!امة

الايمانعهدمضىلقد.الالهلامفيالفلسفيالتفكيرعللائعمم،تفكيرمموعلريقة

كلوالفلمم!ضيةالعلعيةالصبغةواضفاءوالنظرالبحثطوروجاءالساذج

منطقمنلاالخاصلهنطقهامنتنعللقانمافالفلسفةوالايانالدينقضايا

كانتاذاالعملمالكنالمسلعاتمذهفيالخيركلالخيركانوانالدينيةالمسلمات

الخصوصقبولالآنبمدالجائزمنليسالفلسنيالتفكيرعصبميالمغامرة
كلالخوصعنوعجق!العقلىتكوينهمبحكمال!اسةانالحرفيبمدلولها

فيالشكمنبدلابلالدينفيحجةليسواالصوصمذهء12ورالخفيةالمعاني

الوجوهجميعفيوالتأملفيهاالنظرومراجعةالنصوصصنفهموهمامدى

وسوأء،شبهةكلويدفعشككليزيلاليقينمنضربالىللوعمولالمحتلة

وليكنتعضيانيجبفالقافلةيرضوالمأماخاعمةاباجتهاداتالعامةرضي1

المنقولأملفريق،الفريقينبينالعراعاضتدلةد.يكونمانيلكبعد

حتىيشتدوفللالاسرأولالقرآنآياتفهملطاقفيالمعقولاأملوفريق

منفريقوكل!ئماملفكريصراعالىوتطورالكبيرالاوسعنطاقالىخرج
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العامةفىيقا!سيناهالذيفالفرمجقوالاتجاهالرايض،ومليسالفريقينمذين

والمداءبالتقليدالالتزاميجعمهابينهافيامخشلفةعمخرىافرقاءأعلىينعلوي

والظامريةوالحشويةوالفقهاءاطصدئرنالبابمذافيويدخلس!تقلتفكيرلكل

بالرايوالالتزامالتقليداحتقاررجالهيبععالخاعمةفريقانكماواضرابهم

الكلامعلاءالفريىمذافيولهدخلفميىنصيتحجرلكلءا!لاووالاجتهار

النظرواربابي1الرأملوجميعوالصوفية-والفلاسنةالممتقلةمميعاولا

.والاجتهاد

،والعداءالخصومةموقفالدينمنيقفانالفيلسوتتكوينفيالمحمليس

فاق1لهتكونوانالرأيفيوالاستقلالالمقليةالمرمبةلهتتوافرانبل

والروالهدالصحيحوالتشجيعالطيبالمناخذلكالىانضمفاقا.ندة1رافكرية

لهذهبدفلا،الموضوعيةالظروفمنذلكالىا!رالنراغواوقاتالخارصية

يفتحأنمنالرايفيالاستقلاللهذابولاوشتعاظمو!نتانمنالمومبة

؟أقولماقا.وتشرامىتشسعانمنالآفاق!ذهبولاجدلدةمماقىلصاحبه

طريغهاتشقماوكنيراالموضوعيةالظو.وفشافوىأحياناتكونقدالمومبةان

فيناطوراكانانه؟يقالالذيللفارابيحصلكماوالاشواىالعخوربين

كانبحيثالفقرةمنوكانبالنلسفةالاستفالدانموكاندشقفيبستان

يقولكماذلكبعدشافهعظمغللحارسالذيبالقنديلالليليستنميءفي
الفيلسوفاكليانتكانففقدرهمنتقلللاالروايةومذه.أصيبعةابيابن

يعيشاسبينوزاوكانأفيناضواحيوفيالبساتينفيالماءيورعسقاءالرواقي

والمفكرينوالعلماءالنلاسفةاكثركانومكذا.مرلنداليالساعاتصنعةمن

ا!تتوفرلملوحتىالباقىتتولىومىأ!لاتاتيالمومبة.حيلكلفي
المبرة؟الظروفمذهتوافىتاقأفكيف،والمرضوعيةالتاريخيةالظروف

التيالفرصبتحينبلالعدممنا(قوللاخلقشهاوالافذادوجدتفانبالموهبة

ينعلمقونومراقعلاقدامهمسواعلىءالفائقةالفعلرةاصضأبفيهاتجدانسنبدلأ

منوكمشىءعلىيفرونلاالناسسانربينماالكبيرةالاعالالىمنها

.غاللون3وعليهاني!رونالحيا!ياركبتغوتمنرصمة

وكانالاسلامبلادفيالفكريالصراعساحةفيتحشدمكنيرةمنكلاتمناك

واق!ارممالرجالباختلافتخنلفالحلولوكانتبلوهي!لوستعلبعكل
حلفكل.الوطيىحاميسحندماوالعراعالممدشلةالنارتظلبهموتراتهم

فيرغبتهبقدرالازماتواالمشكلأتمنيثيرجديدوقودموالحلولمذهمن

فيالغريقانيتقاذفهاكالكرةالصراعفييئاركونالجميع.منهاالتخقيف

مخنىوتمخضهوتصوببهتسدكلهبيالعسالعقلبهافتحرىالواحدالمل!ب

فيالمربيبالفكوانطلقتوعقليةرينيةتامبفيلكحصيلةوكافتالقرب
ظهرتالتيالبيدةفالافكاى.الفلسفيالتغكيرنحوالماعفتطررهمجوى
انهافيرالظسوفتهوليدةكانتوالسياسيالدينيالصراعظروفلي
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،المدممنالفلسفيةمادتهمحلغواتالمربالفلاسفةانأرعملاأنا

الذيالكبيرالنحديكانتاالثانبةوالثىارةالاولىالشرارةانأقرلهمافكل

منوتمكمنهماالجديدةالافكارلتلقيالمنافذوفتحالطاقاتوفجرمانألانفتئ

وتمنعطريقهارتنقذاتهاتعيبدأتنامثئةجديدة)مةفيوالتفاعلالاندطج

تؤتىاتالآنيمنقالشرجمةلهعكنسليمصحيمجتىفياخرىوبعبارةتارسخها

فيوالشاثيرالغعلمنالترجمةتعكنالتىالحوافقوجدتلقد،ئارمافيه

الفك!نفحاتلتلقيفيهاالقنواتوشقالاسلاسيللفكرالداخليةالبخية

الأورابااشرتلقد.آسامهموصدةالابوابجميعكانتالذيالخارجى
اذمانتفتحتلقد.علويلليلد!بالئهسىفوءودحلالنافذةوفتحتالآن

ولاتعلومونبتتافكارفولدتغلفاكانتقلوبووعتمفلقةالآنحتىكافت
وباةيت".ذلابتلقانبهاوتشعمقذلكبمدتنضجاخر!،ثماولافجةتامب
فللتالتيوالفلسفاتوالمناهجالممارفمنوأمامهمالمسلمينعقولالىوصل

نيتفمجانعلىقادرةتجملهاوالتحويلالصهرمنستمرةلعملياتشتعرض

مععراعهافيالذاتعنتعبيراوتكونالصاعدةالمقليةالحركةصميم
تصيئطالذيالممقدالجديدالوا.قععلىالذاتوعرضالذاتلافباتةا!اوالذات

لفكرمنعللقاثممنوتكون،تحدياتهعلىوتردآثارهوتشلقىالذاتامقه

تفتحماف!ولاالافقفيطلائعهابدتجديدةاصلاميةوفلسفةجديداسلامي

الرؤيةعنهمفحجبتالاصلامقبلبر!لاعلىرنتغواشمنزالماابوابو،لولاسن

تنفذانمنالارضكتبجميعاشطاعتلمااذن،اليهمالضرءتربومنت

.يبعثونيومالىكهنهمفيوللبثوا،اليهمآثارما
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الا!ريقيقسطنطين

الطبيةالكتبترجمةتولىممنوغيره

ميلادبنأحمدالعكيم

تونس-ا.لشونسيةالجاممة

خلالوالمبالسةمنمالةنالتتونسيةشخميةالافريقيقمطنطين

ترجمهبفضلخاصةوايطاليافرنساوفيكلهاأوربافيالوسطىالقرأون

ففسه.الموضموعفيبهاقامالتىوالتآليفعصرهفيالممتازةالعربيةالكتب

والالمانيين.والفرنسيينألايطاليينمنالمؤرخينمنكثيرعنهالبحثتولىوقد

فيم!ثكوكاأحياتاكانتبل،دوماصحيحةتكنلمأوردوماالتيوالم!لومات

والتدقيق.الفحعىمرحلةفيتزللمنبماوتارةمتناقضةميفشارة.صحتها

قفىلانهخاصمةوالتونسيونعامةالمربالمؤرخونومكانتهأفبارهجهلوت

كانتوان،اللاتينيةباللفةوعلموكتببايطاليا!!لكالخصبةال!لميةحياته

ميدانفيلهاتكنفلمعمقليةبوساعلةأوإليابايطاتجاريةعلاتلتونس

ناوأملىنقديةستكوناليومأعرفهاالتيفالبسعلةافن.والطبالادب

مفتوحا.يقاللاوافتاجهاللؤ.لفحياةعنالتفتيشبابلاتالنقديتناوليا
وامانةايطالياالىوشوحهالرجلصياةعليكمساعرضالايضاحليوسعيا

قسعلنطينمووالرجلوالاسعلورةالقصةدرجةبلفتحتىبهاوعرففالهاالتى

عي.فىلاا

عيةوافىهم!أرمسقطالىنسبةوافريقي.س!يحيعلماسمقس!لنعلين

وتوفي.المؤرخينباجماعيقسعلاجم1016و10151سنةولد.تونسمي

صول""44ىتعك!مه!"ة!ص70تنامقسئعنم1087سنةا،يطالياجنوبفي

كانأمسلعاكان،دياتتبيانفيالمؤرخونواختلفكسنجبلىي!مب

مسيعيكانانهالىالومابعب!حسنيحممنالمزرخذمبوقد.سيحيا
جالياتوجوىالىمستندا(22صحيفة،الاولالجقء،الورقاتكتاب)

عشر.الثانيا؟لقرنالىماوجوىالتاريخأثبت،والقيروانبقسعلاجمسيحيه
مسيحيةجالياتا"لتونسيةالبلدانمنوغيرمابضطاجكانتنقدصحيحومقا

ايالمبيديةالدولةسياسةبحكماصبحتبأفريقيةالكنيسةانبصلاحنلةكتيرة

الاسكندريةلاسقفتابعةومصرتونسفيالحاكمةعمئرالحاديالقرنفي

لس،الاتباستثخاءالعربىبالم!ربيوج!وانه.بىوماالباباعنموضا
لقرعلاجتابعةاسقفية140بينهامن!لانجةالىالاصكفريةمنسقنية1451

الجقانر!لبعانريقياكنيسةتا،ريخعنصحيفةح!"له!مناج:اللرجع)
"!5!حمحشعا،ف!44!،،!حممح!ل!.!ل!!حول!34،"3
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حياتهات!يثىيقعرأويطولوقتاباقيةظلتبلفلروفهابزوالتقمبلم
القرائحاعمحابمنقادمةأجيالفيوقنواتكخواتلهاوششقالخاصة

تمخضتالتيالتاريخيةالمرحلةبافقفماءتنقضلممهمتهاان.والصبقريات

نعلاقها.اتسعواذلكبعدنعتلفبلالاولىالاسلامعصورعنها

،الاسلامأحشاءمنانطلقتاناالتىالحسكةمذهعلبيمةعلىوللوقوت

ك!افةأيلهاليسمسائلالمسائلمننوعينبين-دينكل-الدينفينغرق

يقيةميتافينكثافةذاتومسائلمثلأوالوضوءوالنكاحكالطلاقميتافيزيقية

اتجاهفييتطورفلاوالخلودوالعدلكالتوحيداخركأالىمسألةمنتختلف
الغايةمذهعنالهمةبهساقمدتاماللتعلورتبليةفيهماالاالميتافينيقية

يبغىلابهالصيقاالمابرةالحاجاتوحبيسالعلواقعرمينيظلفانه

سننموالتيوحدماهيالميمافيزيقيةالكثافةذاتفالمسانلومكذا.فكاكاعخها

وتصيشيقيةالميتافينأبهـادماجيعوشموفيالاسلاسيالفلسفيالتفكيراخاءفي

مسائلعنهاوسشول!لسياسة1اوصمخبالديناجواءعنبسيدةالخاصمةحياتها

الذينسيجهافيوتخدمجال!قليةالحركةابانفياع!بتبىأععهاتتفتحاخرى

يصبرالذيالمتيدالتراثدلكالمعلافنهايةفيليصمبحويتمافىينواننكما

المماتوبمدالحياةفيوالروحيةالعقليةوتعللماتهمالاسلامفلاسفةافكارعن

واصبحتعقالهامنانعللقتقدالميت!فينيقيةالكثافةنياتال!ينيةفالمسانل
قهذيبافيهاي!ملالعقليالمنهجزالفا.الاولالطرازمننلسفيةمسانل

بناءفيلبناتمخهاجملحتىونسخاوحذفاواضاقةوتعحيصاوتشذيبا1

وبماوفلاصفتهالاسلاممفكريبقرائحويشعلاولينمونللالذيالصرح

مرةولنلاحن!.اليهموصلتالتيوآثارمماليونانأساتذتهممنالهشرتوه

أفرادسوىبهايقملماموروالبناءوالتمحيصوالتهذيبالتشذيب)ناخرى

تعنيهمانعاومى،صسألتهمفاتلة.الفائقةالفعلرةاصمحابمنقلافل

بمير.ولافيهالهاناقةلاالتيالاخرىالمجتح!ثرائحدون3وحد

الدينيةالمساثلوخرجت،عقلىعراعالىانسياسياعالعسقحوللف
الفلسفةاجواءالىالمتحفن!التظيح!ياصلارهاسنالميتافيقيقيةالكثافةذات

أيديمنانطلقتثم،اولاالمتكلمين)بيعلىذلكوكان،الواسعةو،ناقهما

وبنرامعقدةفكريةعوالمفيبميدابهاأوغلوااوريناالفلاسفةايديالىمؤلاء

للفلسفةالكلامعلمتخلىلقد.والمصتقدالفكراحراربهايلوذصروحامنها

المسلمين.عندالعقليالتطورقيادةز!املهاواسلماكتسبهاالتيالمواقععن

الىللوصولمستعراكفاحاكافحواوالاشمريالمعتزليبجناحيهمفالمتكلصون

ماجسهمكانلقد.الاسلاميةللايديولوجيةالاصاسيةللمبارىءعقليةعميغة

باللاتوالتساسالالهيالتنزيهمنصلبةقاعدةعلىالتوحيدارساءالاول

درجةفيينحموا!ناالبابمذافيوالاشاعرةالمعتزلةيينوالغوق.الالهية

يظهرمناومنعمحيحوالعك!سالايمانحسابعلىيقيالميشافيقبالخطالالتقام
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المهعةالموضوعاتص!بممالجةفيالداخليالمنعلقفيوالاصطرابالتناقض
الفريقين.ببنالمنكتىكة

الذامبوانجابالشفكيرلنضجا!مسشىءكلاصجحلف.والخلاصمة
لها،مهيئيناشخاصابيعلىالااتشطورلاقلناكماالمذامبفهذه.الفلسفية

ايديهمعلىتظهرانتلبثلاغنوى!عشماشخامىيتلقفهاالواحدةفالفكرة

وعصرهومموررومشماغلهواسشداداتهم!ذمكلثقاتباختلافتختلفمغلامرفي

لنافيخرجواحدبعاءيسقىكالنبات،وعقاتدف!سفاتمنفيهيموجوما

عنهاتنخغىاوالسياصةمصانعمنتخرجتكادلافهي.ألوانه!ختلفاثمرا

التفكيرمنشتىبانعاطتعط!محتىالعقاثيةوالمنازء-اتالديخيةالخلافات

العبقريفيها،والمجته!المق!فيها،والمترخصاطتزصتفيهاوالعقليات

ا.لنللالمنمختلفةدرجاتعلىالانماص!مذهلهننمطوكل..والعادي
،لاخرىتخجذبولاالمطروحةالفكرةفيالاشياءتنجذبوالوبوهوالالوان

لهذهالفيلسوتتخاولاننجدمناومن.غيرماهـ!تهزلافيهاحوافئماوتهن

ألاصولياوالمتكلمتناولنىيخشلفانومذان،الفقيهقناولغيرالفكرة

الخاصمشوالهعلىالفكرةيمحصمؤلاءمنواحدفكل..الخلهاالمشصوتاو

منوموادعناصراليهاويضيف:انيةفيهاالنغلرليماودغيرهالىبهاويدفع

بفكرةوتنتهى!مياصيةديخيةالفكرةتبداومكذاافكارهوعصارةاعصابهذوب

المعلافتنهايةفيالفكرةانبل.فلسفيةاوصوفيةاوفقهبةاواخلافية

صحيح،والعكسصوفيةفكرةالىالفلسفيةالفكرةفتتحولأخرىكرةتعود

جدبةوعملياتلنطوراتاهنا!ضخيوالنغلرانبهاوالمتكلمالفقيهيعيدوقد

.جراوملم

تعلوراتعليهتعلرأبلحالهعلىيبقىلاوالسياسميالدينيالجدلانم!ا

الدينىالانقساميتعلورومكذا.ا(لسسمبانفيتكنلموجهاتتوجههواحداث

أمبالمقتنشامناومن،المطروحةالقضايامنالفكريةالمواقففيانقسامالى

فتنجبالمعتقلةاجراءتقتحمالملتىوالفلسفاتالافكارومواكبوالنظريات

لف.الجوينىوالامامالماقلانيفتنجببالامثاعرةوتصطدموالنظامالطف

-والاشاعرةالمعتزلةتفكيرفيمجالكلواقتحتالفلس!يالتفكبرفلامرةبىزت

الدينيةاقفهمواعنمنهماكلتخليوعدمواخشلافتباينمنبينهامابىغم

ورادقهاالمواقفمذهالميتافينيقيةالمقليةالفلسفةعقزتلقدلفبلالرئيسة

والاعاموالاشريوالخظامالملافانجبتالتىالافكارومذهورسوخازخما

..رشدوابنسيناوابنوالفارابيالكخدي.ضنجبالتيميوامئالهماليالغن

الممتزلةعخ!علويلبزمنمؤلاءقبلاقيصتقدوالفولالمقلبينفالجسور

قريبة.خطواتعلىالاالفلسنةتمدولمبينهماالمسافةقطعتلقدوالاضاعرة
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طاكل!8،ححمنا!ط،حح"حذ،مم!طهبلضا!ويىلباالمؤرخانلوماباعبدوسملك

كسيشودلهرسنقسيساانف!كتابهصاجاءفقدرو!"!،ح!حال!ص،8!!ص8،950

وعربيةلاتينيةثقافةوتلقى101،سنةبقسطاجولدالافريضتسطنطينيدعى

المسيحيةاعتنقئمعمقليةملك+عكاء*قا!مم،جسكارربارعخدالكتابةوتولى

لو.-القيروانلعاولكتبعدةهنمنتخباتتىجمكسينواينبديرواستعر
فيويتبمهم.موردمصاالىيثيراولمزععهعاعلىأداةالكاتبانمذانلنايقدم

عهدفيالشرقيةالبربىبلادكتابصاحبارريىادالاتالحجةوعدمالتفكيرا

هذاصنالمانيالجزءفىط!8!3!ح!حفى!كاحله!!!ك،عوو،+لن!5يىيةالزالصرلة

7بنواالبابامدةبقرطاجالمسيحيةالجاليةان!.تصهما7،8صالكتاب

حل!م!92جاكبعىقسيابينها!نانتخبت983-974سنةة"ح!4+

عثرالشانياقريقوارالبابارسانلن(او.أسقفاليشوجرومةالىوأرسلته

منابنالاةسيقيقسطخطينوانالجاليةشلكحيويةتثبت،آممرمحد!طعخمه

."أبنائها

علىالكلامالىادريىالاستازسمودففسهالكتابمن810عحينةوفي

1016-1015سنةولدالعربىالافىيقيقسعلنينان:قاثلافيكتبتسطنطين

قرعلاجالىورجعشسحوطبيباتاجرابصفتبالشرقكبيرةجولةوبعد
العربية-المخعلو!لاتمنكميةحاولح"ل!3سلرفةبلدةالىمنالكومن

وعماركسينوبديراسضقرثمالعلبيةاسلرنةلمدرسةالمؤسسىموانهويتلهر

والمرجع.الحجةتنقصهماالروايتانماتينان.رامبا

تنقصهمسيحىقسطنطينأنالىالراميةالفكرةانصاران:الخلاعةوا

وحجة.بيانااكثرفهمالاسلاميةالصقيدةانصاراما.أبحاثهمفيوالحجةالدقة
ائباته.أسكننيماوالبكم

ك!كاهز!هد!!فثهذ!دياكنوسبيتروسالرامبلقسعلخطينأرخصناولان

"صرزان،كانىتسطنعلينانأفبتففعثرالئافيالقرنمنرجلومو

أفريقيةثصالمسلصعلىوالفرنسيونألايطاليونعللقة1اسمومو3!حه

أمارواا(لذينالمتأخرونالمؤرخوندياكنوسعنواخذ.الوسطىالقرونلي

!ع!ودرفبارضطح*"دورانقيأمئالخاصةمناي!المسألة
ما+"ى!د!"وفستخفالدالقرنمذالمغرةفيبباريسالوطنيةالمكتبةسافل

عنخاعاكتابا3محهةعلا!*محا4استنشيدارالالمانىوالفولحآع(5ولكلار

الالمافىالمستشرقالدينيةالبربىيةالنحلةامذهودعم-1865مشةالمؤلفحياة

بقريةمامةجديدةونائقاكخشفعندما3،ءهه6ءطهلاسدوفكارل

كانقسطخطينانشادماأفريقيةثالفيلاع،طفم!5+8*7ءك!كافاديلاشينتا

أركيونمجلةفيالوئانقمذهونشرمح!المحبدي29ع!عا!ه!*ص!ا،عىالدينعلى
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أر!نقحفسطنطينانالذكرالآنفةالوئائقطبعسدو!كارلويذكر

مركنتيالوثائقمذهفيصصيوت.صمقليةمن3قاوموتاجرااي!لا!لياالىمرة

ا!يبصقليةوفيا!8!3ا!*!!3ةح*ا*6السقليقسعلنطينيدعىألهلء"!حأء3
الترجمةوتولى.طبيباوكانق!م!الالقئلفالاميرأخالىفالتجابرض

قرياتمنعباسيدعىعمقيليةمناصطحبهقدآخرعلبيببينهما
لاح!الغحصواثخاءالايطاليةاللخةيجهلكاتتسطنطينلانول6،8!4ع،مف

لفحصهجاءالذيالطبيبوان(البولقىورةي1)القارورةعنيسأللافه

الامربسيطةتعلبيقيةمعلوماتعلىمقصورأيعلاليافيالطبوانالخبرةقليل

شافية.علبيةنآليفبايطالياتوبمليسالن1الىبقس!لنعلينادىمما

تدفيةبىمالةواسعةبث!افةيتمتعكانالذيالرجلفشعر.بالنفيفاجيب

!ةح"ءطةكلأمحمدياأنذاكمذمبهوكانقىطاج/لىفرجع.بهاالقيامتمكنه

ناع!حآ!ذ!!*ء6الطبفيعدةكتباوجمعصنواتثلاتسدةبالعلبوافتغل

صلريفوفيسلارنهقاعمداالجنوبيةايطاليانعرالكنزمذاحاملاوسافر

بعةزوتامت!ه،،هك6،3ءبولكستروخليج!صالحلهعةع!هطلكنيابساحلمارااليها

عباسبنعليكتبمنوفاعبصصبالمخطوطاتض!باصيبتالبحرفي
المسيحىالدينواعشنقسلرنةالىتبضماووصملالرابعالكشابقبلماالمجوسي

."بالترجمةواستظكسينوجبلسربحلثم

ا!مو!دوفرقيقةشجصةمترجصاصدوتكارلبثسننقلناهماات

تو.الالمانعلماءشانالبحثفيبالبممروفالتاريخمنمتضلععالم
الاولىرحلتهفيالا!علاليالطبيبوبينبينهالترجةتولىالذيانلاحظتم

أمامصفيرةجزيىةمذهقرياتمنىه!ابعيدعىآلم:اينماتونسيمشطبب

فالتصليم.ذلكفيغرابةولاومثقفاتاجراكانقسعلخطينران،المهديةبلدة

المنقوليشملالجيعمتخارلفيكانالعلماءوبيوتاتةنو!يقلاصاسعفي

تخفكولممزدهرةكانتوايطالياتونسبينالتجاريةالبدلاتوان-واللعتول

صقليةنواحيفيتجاريةمرافىلتوتمسفكات.الدةأوقاتفيحتىكنلك
نتوشأطة!باريبلدةمنهانذكر.نفسهاالجنوبيةايطالياوفيالمسيحية
فستوفتكا.8!فهةقنوقغلياولو!"ظيبولىاقراوحم!حكه"

القمحوتستوردوالمخسوجاتوالصوفوالجل!اثسصعواالقيتونةزيتتصدر
فيخىابةفلاالمسيعىالديناعتنققسطنطينان:الملاض!ومن.المسفبةأ!ام

شانالمرءارغماناسياولاالمصرذلكفيمعتاداالامركانت.!لك

وسييالمسيحيةاعتخقالذيالوزانىحسانالمف!بىوالرحالة.الاسير
.ط"!*ةههفى!"ايضالافرليون

العلمي:لهسطنطينانتاجالي،لأنناقي

ومنويونانيةوبفداديةقيروانيةعربيةكتبمنترأجم:،لانتاحمداان
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منهاانبلالمشداوليالمعخىكتباكلهاوليست.الكيحسبافكارهبنات

كتبا.!سيتمقالاتكانماومخهارسائلكانساوصنهاكتاباكانما

!رنسبشروسووصكلفهابهابدلوهأررلىالتيالكتبقائمةميومذه
نوعها.منالاولىوكافت.(4011شةالهشوفى)نث!ح*"مح!!اح!

فياتكم!ساه979سنةالمتوفىأرالجنبنلاحمدالمسافرزادكتاب
اخشلاسا.اليهافسبهولنفسهترجصه!د!يناءكلة*

الاغذيةكتاب:الا!رائيليالقيروانيسميمانبنلاسحقكتبثلاثة

.البولوكشابالحمياتوكتاب

المليخولية.في953سنةبعدالمتوفىالقيروانيممرانبناسحاقكتاب

المرةوكيسوالعلحالوالمشانهوالكلىوالكبدوالام!اءالم!ةأمراضكخاب

.مرارامعدته!نلهاشتكىا.لذي6د!!ة*للطالفنوساالاسقفالاهأمدا

نفسه.قمعلنعلينقولبسمبالتآليفأحممنمنشتقوالكتاب

مقتكيولهساهاليونانيةششجمهاق*ةح!لجلنوسالطبمنهاجكتاب

رسائلسنمجموع؟مو+أل!3ء5*(ياطلابفا!لبالغنمدخلكتا!

مكرتقخيوسعاهلجلنومىسرحيصحبها

21يشول994سنةالمتوفىالبفاىيالمباسبنلعلىالكاملكتاب

اتكبى31تحتايضاالكتاباملجاءوت.بتكنى!ةد"لو!،وسماهجقءا

منالاولىالئلاثةالاجزاءاطالياالىطرلهفيخماافاعانللمترجمسبى!"ة5!

تلميذهفاستتمهاالاضركااءالاجقشجصتهيتمملذلكومع.الكتابمقا

آ"!كلاذعة!9الفاصييرسف

كتاب

كتاب

كتاب

كتاب

فماب

كتاب

كتاب

امسقامها.واالمراةالثناسلاعضاء

الطب.فيالمفردات

والتوابل.العشبفيالمفردات

الستيا

المينادةأىو

طنية.لباالاعضاءا

.وافلطونقراطأبوبينر13وح
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النبفى.كتاب

.الباءهكتاب

الجراحة.كتاب

.الآلاتكتاب

التنبأ.كتاب

"ء!!اد!الطبفيالنمايحكتاب

.التجاربكتاب

.البشرةأمراضكتاب

الفيل.داءكتاب

!ءلاياليونبلدةفيوطبمت-العبرانيةباللفةالكتبمذهوترجمت

ننرفيكبيرحضدلهاوكانالياايعافيوكذلكعثرالسادسالقررفيبفرنسا

كتبكافتانفاالتاريخويثبت!ه!لاذلكراقياكانالذيال!ربيالعلب
.ترونصبعةطوالي1عشرالسابعالقرنالىعشرالحاديالقرنامنالتدريس

:البالعلىيغطرانسؤالان

كانتملأخرىوبعبارة.الترجمةقسطنطينأحسنمل:الاولالسؤال

.؟لاأوللاصلمعلابقةتتملدبالترجمة

الاخيرةالسنواتفييحيىبنبكرابوالاسشاذالامرمذابتحقيققاملف

عصلهوقصر*ح!هلح4ع559زح!!9،9؟193"3سخةنمىتولملومامجمة:المرجع-

المتسجمأنالعولمذامنويستفاد.عصرانبنلاسحاقالالخو/لطكتابعلى
عليهعسرتماكلأمملانهالا:واقسامهالكتابترتيبعلىاحتفف!

عربي،الكتاباعملانيفهمأنعلىتلائارةاو!ككلوحذفشجمته
،الكتابفيعليهاالمنصوصال!ربيةوالخدماتالتجاربكلمبهعةبحصيفة"وأرى

اسماءذكرعنوغفلالمؤلفبهااستشهدالتياليونانيينالاعلباءالهساءونكر

ترجمهاالتىالكتبأننماا"ىنسبتلماذانفهممناومن.لملعربالاعلباء
هبعلىرجتانها:وقيلبايطالياوفقدتاليونانأعلباءالىقسعلنطين؟

بانهقسطنطينزعمفيالتهمكفيشخللناثانياأ\ما،اولا.العربياللسانمن

لووعربيةيونانيةكتبمناقتبسهاالمظنونفيانكاارهبناتسنكتاباالف
مزلفيها.اساءيذكر

المسافر؟زادكتابتاليفاليهاقسطنينأصندلماذا:الثافيلوالسق/1

2،لأ!.8فهف4ديدبيالابكسينويربرنيسهمنةرا!فابذ،لكفملنها:قيل

وكانالذكاءيعوزهلمتسطنطينانالراجحلكن.صحيحاذلكيكونوربما

شويج:وايحدئسىءالىيسعىتاجروكلالتجاربأخلاقومتخلقا)ولهلي-إجرا
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علىالاقبالعدموخشيةلهمعاديةكانتألتيالسوقكانتولمابضامته

القرنفىشدبةالعدأوةتكنأ\لم0يفامقعخرافاعليهاوضعوبوارمابضامته

والمسيحيين؟المسلمينبينع!ثرالحادي

الابيضالبحرفيالمسيحيالاسطولعلى!لعلاتهالاسلاميالاسعلوليفرضالم

لس؟الاتأفريقياشعاليوبربىالعربيحتلالم؟الثامنالقرنمنالمتوسط
الاخرىتلوالمرةوتغننوعمقليةجزيىةم!ظمةيب!غالاالدولةجيوشتفتحأ،لم

م1020سنةالفاتكانوفهبتدخلتهـابل؟رومةعلىوتشرفايعلاجاشواعلىء

واختصارا؟والبنا!النساءوسبتالرجالوأسرتالكنائسامنكثيراونهبت

انينغرابةولاالمتوسطالابيضالبحرفيالف!يقينبينمسترةالحربتنفكألم

.عذرايخقبواللومكتبهلترويجقسطخعلينيحتالان

الفضلكل،وارلفغلحقهحقذيكلوأخذالحقيقهاتفحتاليوموا

ةر!شبوأجيالأمموانتفعتبالرمحلابالعلماوربةغزاالذي،لقسعلنعلين

معىوغيره!4،كصكا!قء"ح؟5كرمونديجراردكاملاناقىيذلكوسبئبذره

قسطنعلينأما.مواعلنيهملافادةالمربقىافحفتاجشليخهلالانديلسالىافتقل

بهثمهدماوالفضل.مجععينبالفضللهفحكوامل!لابنفسهاليهمحملنقد

بسلرنةويشيدواالعالمعلماءالاياممنيومايجتمعانبلا)الكلمةمذه

المربوعلماءالمربيةالدولعلىيجبكما(لذكراهتخليدالقسعلنعلينتعثالأ

.قىطاجقمةعلىلقسطخطينتمشالااتامة

ميلادبنأ!مدالعكيم

*5!ط!حم::عجرملا

داحح!7!!ه!90كليرك.و.لالمربيالطبتاريخ
+محطء*طعثع!د!7!ص!حض!*!نك50الا!لاميةوالشؤونالاوتافوزارة

ط*!!*!كىفح!،ها*حفك!م!،!هلع،ن!ا6لمفربا-طبالرا

.!لهة!وفلسطينو"لبنانسوريةتاريخ
+!أل6ه*ح4،5.!فى!حق!*ةن!5*7!حتيفيليبلدكتورا
ط"!ح3!خهلأء*زء،ء،ص!ء!دكاصء"ق4!كبيروت-فةلمقااراد

أ!ا!كم!محدح!طفئ!3،933.رفيىاكنوموقفالقيروانحياة

!!"ححض"كاةط!ف،ء*حدهـة!+ء!-باغيلرصناعبدلدكتورا
طءكلأ!ك!!ةرو!ك!،ء.!م"هك4قتببرو-فةلنقااراد
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فههنا8،هلأء!.لهخة!الاعلباءطبقاتفينباءلااعيرن

حكهمامنلأ)وطول،،ح"ع!*!.ه!6"ناأصيبعةبى1نب،1(
بيروت-الحياةمكتبةدارمنشورات

!ع!ك"!مخ!4حفى"لهـ!امحل!4!!3،منهىث+ح!ءىكا!7!!ح
من!ذثول!،!4!!صآحصكنهي7ح!!ذةه!ح"!كمه!،"،5لأ!9"ةنم!

4ىح*!مح!ء،!!ءفة*4!(،عط!!طحكل!*

!هع!لكع!مخ!!ك!ء!طل!*،فلأحةلم!ط!ء4زى!ح(كلا4*!ه!هـ!،97؟.

!.!.!3ك،،كو6.+"6ولمحش4!،!ولكه!"نح!كه!ه

ط،ح،اعء!اط!حم،!ك3،أل44*عخة!،978.

ةءت!8فهمعةيفع!ول"،لهوف8
"ح!*حعفصفرق3*+ءآ-*5!لأ،حاى!،3!حة7مه!منهح"ل!حكهـذلهة!

،!*!ء،95،.،"فك!.ط!!)!6ة4ع4ءولة!!ماك،6،1

سلرنة:مددسة

صلرنة.م!رسةكلةمنيفهمن1يجبما:البحتبهذايتعلق!وفوع

ايطاليامنالخربيالجنوبىالشاطىءخليجفي"غعصرمرةقريةسلىفة

النرماوناسعلوعلنهخصبفحمىوقيعقليةوجزيىةفابليبلدمنبالقرب
زعيمهمعليهمقأسر.منهاالمرباوأزاحواعشرالحاديالقرنفي"طكه!ة"ء*

مكافةالعلبفيمدرصتهابفضلسلرنةونالت+محكاء*قن؟!لك4جيسكاردربار

الوسطى.ونالتىطولكبرى

وموضمهاالمدرسةمذهانثاءتاريختئبتوثيقةتوجدلمانهوالملاح!
.-.وانظمتها

أساتذةيدعونأطباءوجودالىيضيرنابليائنبخنالوجورالارميفلكن

قسعلنعلين.قبلاي486سنةافوحتسا3!*قم!سيادا1و

الفرتساويالملكيبالبلاطيوجدسلرنةالىينتسبعلبيباأنالىويشير

سنةبسلرنةالبرنيحل!!حكال!*ح*هل!فردانباداسقفوان.904شة

.للصلاج984

القرنليأرخالذي!ك*ال7"،ء3*ء*ة!ضرنسيدوسلفسررويثبث
اللفةسنموسمةقىصعنههللا!ص!هل9كريوبنتوسيدعىكاتبااكر!ثعالشاتي

!لبيةألفان!ليهايوحمد!ك!ن!ةخ*!بسيوناريوماصمهاااليونانيةالىاللاقينية

مثداوللا.
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ع!ئرالحاديالقرنااوائلفيفلهرتالتيالكتبسنوغيرهالكتابمذاوان

بهملرنة.عربيطبوجودالىقطتثصرلم

ملرنة؟مدرسةنشأتكيف:الآتيالسؤالاالبالعلىويخطر

بكارهاقوستلعاحبه1953سنةصمدرالديالطبقانونكتابليجاء

عشروالنالثعشروالثانىعشرالحاىيالقرونمنكنباانداطولكد!8صهتم!

الىتنسبلك!لع+ح*ء"!(ح3*ا!حيمةوفلورنسورومةسلرنةخزائنفيموجودة

الاساتذةاوان.الم!نهذهفيصستثمنياتلوجودتثبتلابقراط1وجلنوس

بنارحلقسعلخعلانانوالمظنون.بهمخاعةأنديةفييجتمعون!مح!محىلههول5

مكانةنالتسلرفةم!رصةفصارمتازاوعلهـاجديدةروحافيهونفخصلرفة
أوربة.أنحاءمنقادفيالتلامذةبهاوحل.كبرى

اللأني:بيرمحسنبنمعمد

العنفي،للصذمبمرتينالقضاءخطةتولى-الزيخونةاجاكلءا!لعمن

وابتلىالفتوىوقلدهاف!ابحعورةالبلادعماحبيقلهولمبمكتوبمنهاواصتقال

رسالةوله،1784سنةالجارفالطاعونفيالخمسةواولاىهامراتهبموت
الكارنة.مذهقواشمار

بمخوانةلا!رلاترجد.1831سنةوتوفيسنةوتوفي1748سنةولد

رقمتحت(سورية)حلببمكتبة(الوبامنالتحغ!جوازليالبناحمن)

وله1321سنةالتاريخ،الشافعيزامد؟الناسخاصم26الاوراق1723

نيهايصفعدةقصايدبها1825رقمتحتبتونسالوعلنيةبامتبةكناثة
المرفي.ازاءالسكانعلبقاتوموقفالبلادحال!

المياهفيورساللاالعلبفيكتاباالقيريوسفالاجنبيللعلبيبوتىجم

الممدنية.

مونموعة..واردعلريقهايسلكلم...مفردةعجيبةانهاقال:الرسالة

تناولتالانفحمام...خصوصفيالمعدنيةالسخنة1الحماماتليالتدبيرفي

المعدنيةالمياهابو!فرآعامةبصفةالحمامدخولفضلليالاصلاماطباءكول

الحديد:القيريوسفبحسبومىمنهاوناخذعليهاتمىالتيالمياهوذكر

الانفحمامكلياتىئم-سخانتهاسببويقكروالبيرالعلماموملحوالكبريت

وافتسالا.شرباومنافعهامائهليالموجودةوالاملاحخاع!ة

.510-5406-1614الارقامتحتالوعلنيةبامتبةالرسالةتوجد
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ثابتاويكونةير!الامنوجودهالناسيعلىليممهلجاءعنوانغيرمنالكتاب

أكئروجربهاسنةوأربمينئمانبخفسهجربهاالتيالصحيحةالتجربةد!ب

منهم.الاخذعلىقدرمعاالكبارالنصارىعلماء

والكلياتالعلبيمية:اضالامراأسبابفية!فمعلىالكتابوي!ئمتكل

.باختصاروالملاجوجوداالاكثروالاعراض

-18438-16305الارقامتحتالوطنيةالمكتبةفيجدلألكتاب36ير41

العربية.اللفةالىبالمشافهةاللاطنيةمنبيرمالشيخشجم

اليهاتيحاوبتونسول!.طليانىوقيلاصبنيوليأعملمنوالقير

عشر.الئامنالقرناقيا!مميرااوحرا

العشا:بخااحمد

السابعالقرنمنتونسىعلبيب.الحشابنمحعدبناحعدجعفرابومو

الاعضاءمن:الطبيةللالفان!مجمساالف.الميلاديعشرالثالثواالهجري

.الرازيبكرلابيالمنصوريكتابفيوردتالتيوالادويةوالآلاتوالاوعمات

اروالعربيةمناضتقاقهويذكر،المنصوريفيجاءكمااللف!:المؤلفيذكر

اقتبمىوا.المربىالمفربفييىادفهماعلىوياتي،مصناهويشرح،الفارممية

كتابهفيأ!خلهاالمعجمشكثنةكلمات""+"!دوزيالهلنديالمستشرق

."المربيالقاموسملحق"

الم!متشرقانالغرنسيةاللخةالىالمربيةاللفةامنا"لحشابنمعجموترجم

ومنهابباريسالترجمةمذهوعلبعتداءص!".4"و،روت!"كلنث!قه."ك!لان

وزميلهرنوكان-1664رغتحتبباريسالشرقيةاللغاتبمكتبةنسخة
.بالرباطالملياالمدر!ممةأسهاتذةمن

.كثيرةنسخمنهيوجد"الهومومبيدالملوممفيد.:اسهوالكثاب

.06180رقم:بتونس

الملكية.بامتبة2996رقم:ال!باط

.5/331رقملاي!نمكتبة:هولاندة
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!وجة:تا!يلسفيحسين

وأحسنالزيتونةجامععلعاءعلىوتملم1666/1077بترنسولد
بالحانرةالالاديرانرناصةوتولىواليونانيةوالتركيةوالفارسميةال!ربية

الىتمب1689سنةبرضصيب01الحسينيةالدولةوشجانالتونسية

لهلفيدواءفاثةمذهرحلتمنواغتنم.الاطباءالىفاجشمع.للملاجايطاليا

فيراجتولما"كينةالكيخةءتممىوكافت.الكينةشجرةقشروموالحعى

الغشورمنسمحوقاايطاليااشجلب1726سنةالمستنقهاتحستونس
منالفويصحلعلىواست!انفترج!ها،امشصالهاتوضحبر!ممالةصعوبة

متناولفيبالعربيةالةرساوكتب.الميونأبيمارونليبالصي!ألفا!ا

بتونس،الععلابهيصهـبقلالذيالدواءبهذافيهاعرفالشونسيالجصهور

.1726سنةزلكوكان(1)"كينةالكينةابأحوالالكمينةارالاس.وساما

البلادعلىفيهااتيوخاتةمقالةعشرةواثنتىمقدمةعلىاحترتوت

ونحصائصهاباوصمانهاوبياناوربةالىثخلتومتىالكينةضجرةفيهاوجدتالتي

لعلاجهاالمباكرةعلىوالحثوفالورهاالحمياتأنواعكلاشمتملكماومف!ولها

شاالمريفنحالفيالطبيبيتاملأنينبفي"ةقائلاناعمحاالرسالةوختم

."وفذا"!واخلاطاوفعفاوقوة

-،10-4865:الارقامتحتبتونسالوطنيةبالمكتيةالرسالة!وجد
.361،-؟17411-58471-47391-238

.ءار!شلاومدحهالعلماءعليهماوشكرهكبير"ورىالرسالةلهذهفكان
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فقط؟للعلومنقلةالمربااهل

النمويخانأحمدشفيق

بهاداآولمربيةاللةطامحاضر

وفضلهمابداعاتلهمتوجدوقلمافقطللعلومنقلةهـالمربانزعموا

بىالاونالمسششرقيرىلماطبقا،افحسبالاولينعلبعلىحافظواافهمموالوحيد

.م1919عامكبردججاممةفي،(1)المربىالعلبعنالمعروفةمحاضراتهفي

عربيطبمووالمسلمينبس!لااملىينتعيالذيالقديمالطبانوالحقيقة

والفرسوالروماناليونانمنالمختلفةالمصادرمنبر!لااقتبسه،(2)اصيل

والتحقيئوالبحثوالجرحالنغدامنيدبزاجهمسونوروا؟ذلكالىا!ووالهند

لممتنوعةوابتكاراتفىبةبابداعاتقامواغنفسيةبافافاتوزينوه

وفاعقواالاساسيةبالموادوزودومممنهااصتفا!واالتيالاممفينظيرلهايسبق
عبرالمتواصلةالجبارةوجهودممالدقيقةوتجاربهمالطويلةابخبراتهمنوره

الغربالىسيعاولاالمالمالىيقدموهأنمنتمكنواومكذانالطويلةالقرون

والتقليد.بالمحاكاةلاوالابداعبالاصالةشسة،ثعينة)3(فافمةتحفة

،مضىءعلميثقافيمصباحاليهتدواإنبفضلهالفربيوراس!تطاعحتى

قبل.ذيمناكثريبهرونورهيسطع

تصنعةخي!ثلاواالامشعةبمعباحيشنيرمصباحانجدانالعلبي!يسن

انماىيىجعالفضللان،الصنعةفيوالبرأعةالعملمووالمهمخامأوليةبواد

والاب!اعاتوالابتكاراتبالانجازاتالدقيقالقياممننفسهاادبالموايتعكنمنالى

المربن1فيلهثكولا.العالالىالملهناللهمهلةععلرةأزماربالاقةفيتقديهاومن

الحركةفيايالميلادمنوالتاسعالئامنالقرنينفياليهمالاجخبيةالشقافاتفقلوا

اللفةالىاوالآدابالملومنقلتحيثالاولالملمىالاسلامتاريخصنال!لمية

لخصوماثم،ودونوما،المماصرةالفلسفاتوالمسلونالعربودحرسالمربية

لمماونبذواطابمامخهاواخذوا،علميةبكفاءة،انتقدوماكأو!ثرحوما

بالاجتهاداتوقامواثانيةمرةغربلومابل،فحسبفيهايبرعواولم،يطب

،القدية)4(العلبيةالاعتفاراتسنكفرسهلابوانتفوقد.المستقلة

واعشرض،عاىقأبيابننظرياتسيخاابنعلىأبوالرئيسالثيخوأخذ
بنوعلىالرئيسالشيخعلىالدمشقيعلىالقرشيحازمحسنأبوالدينعلاء

.(3)الرازيزكرياكلرضوان

اابنت!كيداممهافنالواس!ةبخبراتهمالعرببهاقامالتياعاتالاباما

أوحدوج!1والدينرفمىالطبيبمنوتاييدهبالتغذيةالعلاجعلىالوافد
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المنعورأبووروجالمدويات)6(لبعضالاناملاعل!قبعلاجاكاتالبسأورمانالق

الاغذقي،بمفىعنالمخع!عالباردةالادويةبيالعسطبهننلامفيبشربنعاعد

وفازواالفيمالطبيونظامهماليونانحكماءفوالفالجالشللمرإض1في

الحفان!علمفدونواالملوممنكثيراكذلكالعربأبمكروا.كبيرافوزابها

.تعلويرا)7(البراحةفنو!لوروااليونأمرأضعنبحوثاوحققواالصحة

السكروا!ممتخدموأ(8)الشاريخفيمرةول1،معاملهفأنشؤواالسكرواعدوا

كتابحهقىالموفوعالهقبابازيدانجرجىخصعىوقد.المسلمنسدلاللتداوي

.(9)العلباقيالمسلمونأحدثمابعنوان"الاسلامىالتعدنتاريخ"

والبذورالعقاقيرخصائعىعنبحشواويةالاروعلفيجليكبخدماتقامرالقد

.(01)العلاجفيوالكافور،والسناءريوفدبذرةليهابما،استخدسوماوةفل!خملا

اليونانالاطباءعنهايسعلمعلبيةعقاقيرجلجلوأبنالبيعلارابنواكتشف

السنسكرينيةمنالقراباذينعلمفيالمثورةاالمحفتوينوحققوا.قبلمن

.(11)دقيقةأجعةبس،الاخرىواللفات

والذينالعدممنأبدعوهينالقممالمربانفالحقيقةالكييياءغلميىأما

والشقطيرللتصس!يدكيميانيةطرائقوابشكرواللكيعماءمنهجيةأسساقدموا

بتاسيسايقوموالمالعربانبالذكريروالج!.ويبوالت!والشرلهثيحوالتبلور

وفخدوماالقديمة"لكيمياءمنباليةآئاراانشفوابلفحسبللكيعياءجديدا

.(12)الكندياسحقبنيمقوبالميدانمذافيواثمهرمم

يخفىفلاوالابتكارالأبداعالىعلبيمىميللديهما.لمسببأنالتاريخيشهد
وخلقواالورقبصناعةمرةابرلاقامواالذينممأنهمبالتاريخالماملهشعلى

والثقلالجرآلاتوالمخشرعوا،ومعاملهالسكرمنبأنواعوتفننوأ.ا،لبارود

صورما،تحعىولاتمدلاجرأحيةآلاتواعدوامجالهافيعدةكتباوصنفوا

عنعجزلمناملتعريف؟وفاللصالزمراويالقاسم؟بيكتابنيمتوافرة

مرةأولالساعاتواخترعر"االفواريىبصناعاتابايرلاوكما.(13)"التاليف

قكرماا!ك،العالمأنحاءمعظمفيدمقجاكللهماعةفعرفت(14)التاريخفي

وروافع،،مائيةوآلاتالحربيةالاسلحةواعدوا.المعروفةرحلتهفيجبير؟ابن

والآبنوسالفضةمنواشةأوانىاصاغواكعاالناقلاتمنستنوعةوانواعا

.(1،)المتنوعةالحريىيةالملابسعلىوالفضةبالذمبوتفننواوالعندل

بنصيبمنهاأخدوافقدللعربوالتجاريةالصناعيةماتالشفواصامذا

حتى3عندالصناعاتوأرتقتاص!لناعهاقيأيضاالتجارةفيبىعواكا،كبير

وامتازواالاخرىأليل!انعلىالسبققصوظلواغيرممبعضهافيفاثوا

التراثفىكتابفيعلىأميرالسيدلهالمففورفذكر،الملمملفيببواعاقهم
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والفولانوالصلبالحديدمصا!نفييشتغلونكانواالذينالمحندسينانالاسلامي

الصابونمعاملوبقيت،الم!بمنجيماكانوابخ!الهممانالرصاصمماونوفي

الكوفةكانتبينا،الآلهاقنيمعسوفة،البعرةفيالعربيةوالقواريروالورق

وعرفت.الكوفيةباالساسبيممروفةوكانت!لدةيريةالحىمتهابأحقممروفة

.العصور)61(عب!والفخاريةالذمبيةالبلوريةللاوانيبممانعهاالشامبلاد

بنوافانهما"لعربيةالمماريةالخشاطاتأما،الصناعاتفيثمأنهممذا

والبعرةالكوفةفمنهاومنا،لقامرةعصورممقيوعصوماالكثنةالمدن
القامرةمدينتاوكانت،والفنونللعلوممركزاالكدفةوكانت،والنسطاط

مهدبغدادوكقلكالفاعلمييناالمربأيديعلىسشيدتينكذلكوالاسكندرية

العراقفيوواسطاللفربفيالقيروانمديخةأسسهمواكما.العباسيينالخلفاء

جرجييسردما،الملاندلىفيوطليطلةوقرعلبةوغرناطةالامفيودمشق

لاماراتهممقراجعلوما3علليعللةفخزلواالاندلسالممملمونفتح:فيقولزيدان

والجورا"لمكعاج!والقصورفيهاوانثهؤوا،عماراتهاالامويونوزادقرطبةي
بدمثقالامويالملكعبدبنالوليدجاءالعربيةالمبانيأممومن.وغيرما

بابوقصرالخلافةوقعرواسطفيالثقفييرسفبنللحجاجالاسلاموقبة

الشجرةوداربفادفيللمصتضدالثرياوقعرالشاجوقعرللعباشينالذمب

تحولالذيالجاكلكلقرطبةفيالناعرالرحمنعب!قصروكذلك،للعقتدر

داخليةوالزمراء،للصسيحيينعمومعةالى-البالغوالقلئالشديدللاسفاليوم

أحمرلابناءالحصراوقصر،عامربى9بنالمنصورأنشأهاالتيللطلابوطهمكن

الفاطعيين،لمؤسسيهالازمروالجامعمعرفيعلولونلابنالذمبوتغرناطةفي

العالمنظار9تستلفترالتمابالقامرةالمعاليكوالسلاعلينالايوبيينوحصن

فيمبدعينااكانوابلجامدينمقلدثنو(9نقلةليسواالمرببانالحقيقةالى

،الاخرىالاجنبيةالمعريةالعلصيةالمهمابعمنوالاستقاءوالاخذالنقلبعدالمول

بها.أحقفهووجدماحمث،المؤسنافالةالحكمة:الشريفالنبويللحديثوفقا

وحريصابالكيمياءمول!امعاويةبنيزببنخالدالامويالاميركان

العلماءوجمع،العربالىاليونانعلومنقللحركةرأئ!اوكانتعلويىماعلى

ندحابىالكوفةفيممهوكانالعربيةالىأجنبيةكتببترجة3وامرمصرفي

ومعهانهويقولوأنالكيياءعلمفيبفغلهالمؤرخونيعترفيزللالذيخيان

الكيصياءأسسفيقيمةاضافاتافافواوالمسلمينالمر!الملماءمنكثير

فيالآنالىلموجورةالعربيةالكلماتذلكعلىيدك،جديدةروحابهاوبثوا

انبيق.وقرعوا!كحلتهاناكيصياءكلمةفيهاباالكيمياءا

بلفقطوالخقلالتراثعلىيالاعللاعالكوفيحيانبنجابريكتفولم
العادلونالمؤرخونواتفق.اصيلامرجعاالغربعدماابتكاراتاالىذلكتعدى

منكثناوابتكوللكيصياءعلميامنهجيااشيارابدأالذيموجابراأنكل

اعمالبكبفيةالمالموعرفالم!دنيةوالاملاحوالحموفةالطلاءمنالكيماويات
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منالكحلعلىالحعرلعلريقةاكتشفكاونحوماوالتخعليروالشبخيرالتسيد

.(17)المختلفةنيةالمع!المركباتعنا،لسصوموفصل،الخر

ال!ربيالعلبىاالتدوينفيالمربغيراعهامان:نقوكانالصوابمن

نشرعلىالمربلفيرلهثجيهمعلىعملوأالذينفيلمربمنبالمقارنةأكئريبدو

فيوانهماكهم،الاخرىبالشقافاتودعصهاالكعحةالاسلاميةالمربيةالشقافة

الطبفىبالعسالملعيناسماءولكن.بالابداعاتوالتفكيرالقماديةالاعال

،الحارثبنونعركلدةبنالحارثواممهم،تقللااينماوالملومالمربي

علىالحسىأبوالدينعلاءواخيرامحدبنيوسفيمربوابؤ،الحكموابو

دمشقفيوالساكنثرفااللهرما1،زالمكرمةمكةفيالمولودالقرشىحازمابن

قانونولخصابقراطلفصولبشرحينقامانهـبعد770عامتوقيالذي
.(18)طويلامفصلاثرحاولهنرحهالرنيعىالشيخ

الاونلسفيالم!با.لجراحينالاطباء!أاويالزمراالقاسمأبوكابئ

حبيبفباسمالثالثالرح!ئعبدالاميرأنشأماالتيالزمراءمدينةفيولد

الشالثالرحمىلصبدجراحا!لبيباكان.بالزمراويولقباليهافنسبالزمراء

العلعيةالعلبيةمآثرهمن(م961-912)الاندلسفيالشامنا.لامويالحاكم

جذأين:الىينقسمضخمقأليفانه"التأليفعنعجسلمنالتعريف"الخالذة
ينويتقالجراحةيخصمهمبابفيهابمابابا15منهعاولكل،وتطبيقينظري

الوافيالمئرحمعرع!لامذافيالغربيونالاعلباءيستخدمهاالتييالصور

مصوراالبابمذاطيع.بالتحديدآلاتهااصتخداموكيفيةالجراحيةللعمليات

.الاخرىالفربيةواللفاتواللاتينيةالانجليسيةباللفةأ/وربةفي!راتعدة

الفصدفيوالثانىبالكيالملاجفيالاولالفصلا:فصولثلائةالىيخقسمومو

وغيرما.والخلعالجبرفيوالثالثوفحوماالسهامو.اخرأجوالحجامة
وتجاربهالنادرةالعلميةبالاجتهاداتتقدمالزمراويانبالذكريروالب

المعادرمنأولاالزمراوياصتفاروقد.الكشابمذافيالبديعةالشخصية

الذكية،الشخصيةتحاربهافافئم.زي11والروجالينو!س،بولسمنالسالفة

النطريةبينوربط،وجرلوشيئسهلبأسلوبومثرحهاالبديعةوآراءه

للجراحةمؤعساالزمراويعدحتىالجراحيةالآلاتعوررسممعوالتطبيق
صيتسبقماسرعاناته"فيقولكيمبلدانلدالدكشوربهيعترفالسية

وسيطرتبيةالعسالآدابعلىتحسصأوربةت9وبدأوربةفيسيخاابنمر.اويالق

رلهثابنان:قائلاويفيف،عامه!.العلواالشبىالعبعلىاصوله

أسسااناللقمما(م1122)الزمراويالقاسموأبا(م1198المتوفى)

واستفادعيقاتأثيراالمضمارمذمافيالغربفيوأشاالجراحيةماتالتفبناء

وجوي(1249-124،)بيكونروجرصقدستهموفيتماماالفربيونصنها

..(91)مو،فورةاستفادة(3681-0301)سوليكدي
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بر!لاكانالقرونعبرومتواعملمعروفوقطورماالادويةعلمتاريخان

وبعدهلقمانالاولاعلبيبهموكاتوالحشائشامقاقيراصنعربيا!لب!يىثون

المربعنداليونانيةالصلومشاعتثم.الاسلاميالععرحتىواطهمشمرخذيم

اليونانيةبالعلوميرنانىعربىرائدموحيثمنا،لثقفيك!دهبنالحارثوتقدم

بشاليفاتهحكمبنىم!يعأتىحتىللمعرلهةجديداباباوفتحالطبضعنهاومن

كانت،اومكذاقديةومعريةيونانيةكتباحيانبنجابىوعربالمتعددةالطبية

الخلافةفللفيالاسلاميةالمربيةللحضارةامرةالقالمصورعللعتحتىالاحوال

شجعالذيللعنمامونالحكمةابيت!ميماولاللترجعةدورواسمتةيس!بملا
الاجنبيةالعلومينقلواأشعلىخاعمةبالسرياقيةنيقل!انلاوواليههودالمسيحين

تربيةورباممللاباعنمللمعرفةعلريقللسلينيتسنىلكيالصربيةالى

يساويمابفاوفياسحقبنحنينمنحالمامونالخليفةانليىوىحتىسخية

وامشنجتوالننونالملومفازدمرتذمباامربيةاالىالمترجمةكتبهوزن

.(02)امتزاجاالاسلاميةآلدربيةابالحنارة

خلكانابنيوضحه،لائقاامشماماالادويةبعلموالمسلمونبر!لاواهتم

ةيو!الاعلمفيجليلةبخدماتقامواالعربان:فيقولالاعيانوفياتكشابهفي

والسناءوالكافورريوتبقورخعائصوايمشفواالبذوراستخم!اموبؤوا
اليونانعخهاكانتوا،لتيتحعىانسمكنلاالمىالاخرىالادويةمنوغيرما

عملالذيهـ(372)جلجلابنالادويةعلمحكماءاشهسمن.تعاماجاملة

هـ(663)البيعلارابنوكان.بكتابعليهوعلقديسقوري!وسكتابفي
وتحقيقهالخباتمعرفةفيوقتهوعلامةزسانهاوحداصميبعةأبىابنلسانعلى

الرومبلادالاغارقةبلادالىوسافر.اختلافهعلىاسمائهولخةنباتهومواضع

فيوعاينهكثلإةنباتاتمعرفةمنهمواخذالفنبهذاالمهتصينمنجصاعةولقي

النباتفيالفنملاءمنبكثنالاقطارمنوغيرماالمفربفيواجشمع،مواضعه

لمؤلفهالكتاباذلككانلانهديسقوريدوسكتابررايةواتقنماميتهوتحقق

اصطفئعربها،الادويةلعلممهمامرجعاديسقوربوساليونانيالطبيب
مذهوصملتحتىا!ممحقبنحنينورأجمهالمتوكلجعغرعصرفيباصلبن

وأضاف.محمدبنا/لخاصرن!زفيالاندلسالىبفادمنالعربيةالترجمة

باسمديسقوريداوسلكتابشرحهأثناءفيالاولينممرفةعلىكثناالبيطارابن

كانالذي،المفررةالادويةفيالجامع3باكتابوتأليفوالاعلامالابانة

هـ(573)الصوريالدينرشيدجاءثم1ا!خيرةنهضتهمفيأوربة!ملمرجما

وامصوريىافقهكانالذي(دمشقهـفي639والمتوفىأعمورفيالمولرد

ينممغهاللمقاقيرصلوفةرائمةصورالهيىسماصحراءواالجبليةالمناعلقفيرسام

العلمامذافيالباح!ونيفملهماغايةوذلك،!االمفررةالاروية"كتابهفي

كتابفيالسبعةالالواننياالملونوالشصويىالرسمأبعمناولفكاناليوم

باباعاتوالغافقيوالكرمانىوالكخديالانطاكيراودأقاممكذا.فنىعلي
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وعيرماالهخدمنالمقاقيرلجلبالجهديبذلونوكانواالادويةعلمفيعظيمة

بذلكنهضتهمبعدالافرنجعنيوقد،والاستكشاتالبحثسبيلقىايضا

اشتخلوامناولوممالفنمنمااأساسوضموأالذين3العرببأنفاعترفوا

التيالصررةعلىالقراباذينالنوامناولوانهموالعقاقيرالادويةتحضيرقى

الينا.وعملت

بأنهالئالشةمحاضرتهفيبنفسهاعترافهسنبالرغمبىاونانالغريبومن

الاجنبية،المصادرمنوالامشفادةالترجمةعلور:بعلورينالصربيالطبمر

المربيةالابشكاراتشوامدسكثنذكرألىبالاضافة،والاب!اعالغربلةوطور

العرباان:قائلاالعلومنيوفبوغهموالمسلمينالمربابداعوقوةالاسلامية

وجهعلىاليونانمنعليهاحصلوامملوماتالىنفيسةغاليةافافاتافافوا

.(001صالمربىالطباونبى:راجع)الخصوص

حيثعنهايشجاملبالقاتمحافراتهقيالموجودةالحقاتقتلككلولكنه

اصشنتاجاويستنتجفقطللملومفقلةبر!لابأنالوامنبالادعاءكلمته1!بي

،والا!هملامالمروبةعلاءبذلهاالتيوالعلبيةالعلعيةالجهودنحومتشائصا

يصلاأنعليهاأعتماداوالغربأوربةاسشعلاعتأساسهاوعلىاجلهامنالتي
الحديشة.التكنولوجية1الملميةالتقدماتالى

الثالثةالمحاضرةنيفغسهبىاونيرويماالىالمثاللهمبيلعلىنخظىدعنا

طوالالخاعمةعيادتهواصملوالذيزكريابنمحمدعنالمربيالطبعنذاتها

المتوفى)المنصورالاميران:فيقول،بفدادفيعاما50
الاطباءوعجش،علويلازمخامنهيبرألمخطيربمرضاصيبقدهـ(36"
الرازينانطلق.لملاجهالرازييطلبأنالىالمنصورفاضعلر،علاجهفى

ورفضش!يدأخوفافخافها،السفينةى\،روجيحوننهربلغازاحتى،البه
القاءوعدهمولما،ج79فيهبنهرمنراعيةعفينةيىك!أنيىضولمالركوب

،بخبرهواخبرهالمنصورالىاالاميررسولفعارعنهوتولاالتهلكةالىبيدهلنفسه

فخرج،بهالايىجعولاأخرىمرةاليهيذببأنوامرهالاميرواسف
المرحلة،مذهفيللاميركتاباالفقدكانالذيالرإزيالىووعلالرسول

الكتابمقاانوقلعليهسلاصياقرأوقالللاميرفقدمهالمخصوريباسم
خائباالاميررسولعنهوانعرف.!لبيبأيعنويفنيكعنيينوبسوف

اليهيذمببأنثالثةمرةوامرهشديداحزفاالاميرفحقنالاميرالىووعل

الاميربلاطمنعدةرسلاليهفخرج.الحضورعلىويجبرهرينارآلفأبهدية

بعدالاالسفيخةيركبولماملرازيرضيمنالك،الاميرالىوصولهعلىواجبره

وعندما.جيحونفهرعبوربمدالاعنهيفرجولبالحبالممضدوداكانان
خامدهثم.اليهواعتذرعظيماترحيباالاميربهرحب،البلادالىوصل

ولكنهعلويلةورةالعلاجاسشمر،العلاجعلىواقبل،فحصاوفحصهالرازي
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أقومانأميريالياكلعحفقاله!هجقعارىالرازيبذلوفد.يشفلم

وعثرينمائةيقطع،!ريعبحعانتزودنيانمئرع!لملاجكجديدةبتجربة

تزويدهءكليشامايمملبأنلهواذنبذلكالاميرفرحب.ليلةنيميلا

حامالىالاميركلالرازيذمبالتالياليوموفي.الفورعلىسطلوببحصان
منمعهللفرارومستمدتصاماجاهزايكونبأرخادمهامرواالقصرمنبصيد

بذلكالمرورعنالناسجعيعمنعقدوكان.الحعاممنخروجهفورهناك

واستحممستسلصاالاميرفامتثلمعهيستحمبآ!الاسيرالرازيامر.الحام

آئارهازياالراولاحن!،الدواءمن!ثراباتخاولئمساخنااستحمامااستحم

نهرمخاعلسفيلدياصرتالقيانتةخنجريدهونيقائلاعليهعضبهوابى

ابيكيابنضديايديككسبتلمانكالا،اليوملاقتلنكعليكالقلعنة،جيحون

ثعلفرارأوفرالحماممنالرازيفخرج،غضباواشتدكلامهري!الاسع
فيالايقفولم،البابأسامجامقاكانالذيالحصانفيلكمتنعلى،اسدمن

بأسلوبار،ذتصسلوكهفيها!ثرحالاميرالىرسالةمنادمنوكتب،مرو

الطبيعيالملاجولكنالاميرعلاجفيجهودهأقعىبذلهنا&وقيوهوممتع

،كثيراذلكفيففكر.يةالفريقحرأرتهف!فاجلمنفيهيؤشيكئل

علاجالىنفسهتلقاءمنوعلحتىممالجتهفيمذمبكلذمنهونيمب
أولاحرارتهيخغجانأرادلانهآالحمامفيمعهبهقاممانحوعلىومونفسي

والهيجانالمئيرةالحالةابانفيالدواءفاولهكأالغنمبسنبئسدةأئارماثم

فيك.وباركالقحياك،ي!ي!ياحقكفيفاعليةاكثرليكوت

مصاباكانانبمدالحصاممنثانياناتهالاميرخرجفماولاأمذأثم

ععيرزمنمنذينشطولم،أجلهمنيبرحلمالمفاعولوجعمنبمرض

تيئا.بفهمولمفاصتغربيجدهولم،الرازيعنالاميرواستعللع

نااستطاعانهاذ.الصحيةحالتهوفيشخصيتفياب!رغلاح!ولكخه

قلبهوملأالاميرففرح.صساعدةإيةدونمنالحادثعقببنفسهيتش
يستطلعوهولمص!قاتوورعوانيلكمنجيماالشبأبناءوفرحالسرور

خعلابالاميرأستلم.مرومنمنهخعلاباتسلواعتدما،أسبىبص!الا

غالية.سنوسةمنحةلهوفرض(21)نفيسةمداياأليهوا/رسلولثهالرازي

لذكرمايتسعلاالمجالولكنيحعىولايع!لاكثنومثلهاحقائقمذه

منمع!ودةفئةعلىيقتعروالوالمسلمينالعربأنعلىتدلمياو

ما!صرجويه،ل1و،ثابتوآل،بخشيشوعوآلكاحنينآلمنا"لمترجمين)22(

بنواحعديحيىبنوعيسىبطريقوابن،مطربنوحجاج،بوقابنوقسطا

بل،جامداتقليدا3يقد،وولمونحوممماسويهبنويوحخا،الاثمثبي1

ونبذوا!لاب!اعنهاواخذواعلميةبكفاءةأولاالاجنبيةالتراجمغرلهطوا

سهلةنعيخةكتحفةععلرةأزمارباقةفيالعالمالىقدموهاثملهميطبلمعا

لل!لومنقلةليسواانهميعنىومذا،البشرياالتاريخفينظيرلهايسبقلم

ا.لكلمة.بمعنىليناسا،لمب!عينمنايضاانهمبلفحسب
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االضهماليىالترجمةممازق

هناغانم.د

سشقة!ابلياستالي

فأصبحالاجنبيةالكنبمنالكثيرالاولىالاسلاسيةالقرونايىبر!لاشجم
تهم،حضارورقيلاساسيةامهمتفركائزمن-علمهمالىفافةا-لملمافينقلوهما

فلسفتهمواعمبحتلاتينيةالعربابتكووهوماالصربتىجعهماترجمئم
القرنمنوحغارتهااوربةلوعىأساساالاخرىعلومهموطبهمورياضياتهم

الشهنمة.عرحتىالميلاديعرالحادي

التعرتخلالمنناتينثانيةمرةالترجمةالىبالمسنحننمودواليوم

علميةنهضة،منهاالمتفمةسياولا،الاحرىالشعوبلدىالملوممختلفعلى

الانحعلاطعرمنذ،مضتقرونعلوالمختلفةعواملعناحجبتهوازدمارا

.اليومالى

والى،الذاتيةالسيرةالىيلجأوالباح!ئين"لمؤرخينمنالكثيريزالولا

بفهمالاتفهملامعفةحقيقتهافيمىتاربخيةظوامرلفهم،الافرآدعمل

والريافيةالفلسفيةالملومنقلفحركة.احشضنهاالذيالاجتماعيالمركب

واحاكمسيرةخلالمنتفهماريكنلاالشاسعالقرنبابةفيوالطبيعية

عننقلابهو"لتسليمتىدادهعلىأعتنامالان.صترجمطمعاوعالمتصور

أرسطوعلاليعسمنامهقياىرأتالمأمونالخليفةانمن،الخديمابن"تس!رهن"

المامونفكتب،كميهترجمةعللبمنامهمننهضفلاكاالاسئلةب!نىفسأله

اللدخرةيالقديمةالعلومكف!نيختارساانفاذفيالاذنيسألهالرومملكالى

منهمجماعةلقلكالمامونفاحرج.امتخاعبمدذلكالىفاجابهالرومبلاد

مهـافاخذوا،3وغيرالحكةبيتعاحبوصلمالبعلريقوابنمعلربنالحجاج

حينصاكقلك،(1)،فنقل،4بنظامرمماليهحلوهفلا.اختارواماوجدوا

يديقلا،بيةالعسالىعلميةكتبنقلبدايةفيكانحاكماوخليفةمنامانيروى

الىاتجهصتالانظارأن1نقرفحين،فقطعلريفسرداعلوبكونهعن

حينما،جهمفرابيالمخصورعهدفيواساتذتهاواعلبانهاجنديسابورمدرسة

نصحوحينما،معدته!ئفاءعلىاطباؤهيفرولمبالخليقةالمرصاستمعى

.243صم188آلايبزيغطبعة،الفهرص،الدجابن-1
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البعثمراجع

باللفة)19آاكيممررججامصةبلسة،بيالمسال!.براونجي..اي-
.(الانجليزية

الاوردبة(باللفة)وترجصتهبراونللدكتورالعربيالعلبعلىتعليق؟نيرواسطى-

.م1954لاموركارروكب،اسلاممةنقانةارارة

.م1956دمشئبرالعربعندالعلبتاريخةالشسىموفقفوكت-

ن!خاجملالعلبحبمكتيه؟(سخطومد)،همسمعيسه"-ن!خأجلالعلبيب-
.(أصطىنيروبىواية)،دلهىفيالخامحة

ةرم،اقلا،3ج،العلبقيالقانون:(الرئيسالشيخ)مليابوسيناابن-
.21هـص1294

101ص2ج/13تم-123عى،\ج:ألا!لباءمحبقات:اسيبتابىابن-

.م1882معرعلي!ة

.(يةالانجليزباللخة)86/عىجا،م1921لندن،بىالعسالطب:كيبلنلددو-

الانجليزية.باللنة(السكرعنمقال)طانيةبالرالمرسوعة-

،99ص/\ج3184/183/صىج،الاسلاسىالتنتاريخ:زيدانجزجي-
.91/44/200عىجه

.313-31آص،\ج،الاعيانوفياتةخلكازابن-

.303عىلمسكمعليمه،الفهرست:الدسماين-

الانحليزية.ب!للنةأالطبعنمقال)؟يطانيةالبىوالموسرمة

.341عىجآ،استانةسلبصة،العلنونكشف:التئعلبىالكاض-

الهند.،لكناؤ،ناسىم!لبصة،النماليفعنعجشلمنالتعريفةالقمراوي-

.873ص،2ج،يىلاقمعلبمة،الطيبنفخبمالمضري-

.آ63-271عى!نودمل.هعيطم،رحله،جبرابن-

.376ص،جا،مصراصيعه،الذبمروج:السمودى-

.7صباريىسيعة،العربيالبتاريخ:ميرزلاوزيف-

ال!كتررعلىتعليففيوا!علىنيرالاستاذمنملخصا1،الفرنسيةباللغة
.(ونابى
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،لامور،رودكب،اسلاسيةثقافةادارة:بىاونكلتصليقه-واسلينير-8

.لا\8ص/19،4

.89-88عىجا1921لمدون!لبمه،المربيالعبةكممبلدوتالد-19

1977دسكلمى،واللغهوالئمافةالادبفىملاسح:(ال!كسور)الخعبحسام-20
.31،صى

دكن،آبادحيدر،اممتيماعظم!علبعة،الاملاسىالب-فاروقىرمبر-21
.41صهـ،13،6الهند

22-

23-

24-

-م5

26-

27-

28-

تايمزندوصتانجريدة،ال!لومفيبر!لامساممةة.ص.مراندماوا
.(يةالاشجليقباللنة)م198آ/2/آ1بتاريحنيورلهى،الرسية

تيرافكندريبار.29آ7كاديى1!لبىضالتشريحعلمتاريخبمالرح!نتلل

.(ا!رديةباللغة)1967/6دلهى

خ!تةكتب:الحديثوالعلبا؟لقدجالطببينسقارنحةدراسة:!ساعيلمحمد

هـ.135لأالهنددكنآبادر!يح،سيدية

م1963لامرر،ادبترقىمجلمىةالمك!نأفكار-يصرينىسدميان

.(ألاورديةوباللغة)

ومبة،مكتبةةالاسلاسيوالفكرالاسلاميةالحنارةتاريخ-ئبىزببو1
.م1964القامرة

دار:المربحنارة:الرانميمسلفى

الحدله!والعلمالمسل!وت:توفلالرزاىعد
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.1968بيروت،اللبنانىالكت!ب

م1973بيروت،المربىالكتابدار-

بقلم:
النمدكاخاناحمدضفيق

ليوأدابهاالعربيةاللغةمعافر

نيولهلص،،الاسلاميةالمد4البام!ة
".الهند

هـ140216/12
م4/7/198
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الىالمخصورفاستئ!ور،جخديسابورأطباءرئيس،بختيشوعباهمنبالاستمانة

والهتديةاليونانيةاصمولهوشجمتيقدمرالطبقبل!ا،واكباعهموبغداد

عندالعلومتاريخفياحذماالتىالمرموقةالمكانةتلكالىووعلوألفارسية

يولىلامثائقاسرراكونهاتتع!ىلاالطريفةالشروحمذهمثلان0(2!بالعى

البحث.افيالجديةمنحقهكلهالاجش!اعيوالواقعالتاريخ

-ال!صوركلفيالامرموكصا،المصورتلكفيجصةالتىحركةان

المجتىفيونموتحركاتعنتنمالاجتاعيالتعلورمندرجةعنأعيلتعبير
منالاقترابقحاولسوفماومذا،فماليتهاقوةمنهأوتستمدبهاتوصف

الاول:مزدوجتساؤلعبروذلك.العاجلةالنظرةمذءفيعنهالجوابامحاولة

ومو،اليونانيينوالماريخالادبترجمةعنالعرباعراض!لبيعةحوليلقي

فيأحاولثم،أرىكا،وانرماالعضاريالضرجعةمففومحولسؤال
الحافر.العرفيالاجشماعيللترجمةالب!داستيضاحالىأسعىانالئانيسؤاملي

الذيا؟خعرالخيطلستضحالبدايةمنذ)ذكرهأساسيرباع!السؤالينوبين
البحث.يرافق

لحضارتهوعيدرجةالىوعلقدالاولىالترجهةعصورفيالعربيكان
علىالحفاف!منمكنت،ثانياوعلومهمعنهمنقلمنولحغارة،اولاوعلمه

وعييتضاءلواليوم.تطورهخدمةفيالجديدتوظيفعلىوساع!تهأصالت
يسهلصما،والتقنيةالمعرفةسيلفيالانجرافويتفاقمالخاصةالحضارة
تليه.والسيعلرةألافساناسشعباد

فأكثر،؟كثراليومالافواءعليهاتسلطلمشكلةمختلفةحلولقدمتلف

سيماولااليونانيالادببالمسيترجململماذ"ا:الآتيينالسؤلينفيتشلخعى

يمافوقد؟اليونانتاريخيترجموالملماذاغ؟والمسرحبالشعرالمرتبط

بهوافيلمأوكايتمسفوالكيف:بحثأممل،آخرأمرالتساؤلينمذينالى

اللاتيخية؟باللغةكتببما

جاورواقدبر!لاانعلمناازاسيماولااليهالنظريلنتالاخيروالسؤال

واشبيليهقىعلبةيؤمونهؤلاءوكانالرصطىالقوونيخاباللاتينيةالناعلقين

.(1)العلملطلب

.124عىالاولءالبن!الا!لباءعلبقات:فيصميمعة1ابىأبنروايةكنمالكنيراجح-2

ومخاكماوردتالتىاليونانىالشرترجةآثاربمنىالىالاينارةمنبدلا-1
كافيةغير-المالكنوزسنممروفمركا-انهاالا.العرييةالترجاتفي

الادبفيقر"سنفان.و؟المسرحالشرمنبر!لااعراضالعربمقولةلدحض
واالفلسفبةالنعهـوصفيالواردةالامنشهاىاتيتدىلاالدينعلوماووالتاريخ
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سثبعينكانرالانهمالتاريخاوالادبيترجعوالمالعىبان:يقال

كافغيرانهالا.تعليلوابسطثرحاسهلومذا.بهوفخورينبئسرمم
.النوعمذامنفلامرةحقيقةليفهصنا

منانمن،المؤرخينبمضاليهدمبماالقولتامنتبسيعلاوالاكثر

ومن.تاريخيةاوادببةنصوعىعلىيعثرلماليونانيةالمخطوعلاتلجمعارسل

فيقعماللؤرخيرسنغيرهاو3الندابنبروايةيكتفيمنرأيايضاالقبيلاهق

قراءتهاأامنعوأتكانواانهماوالكنوزبهذهبخلواقدنطيينالبيقالاباعلرةان

الاديىةان،قالمنرأيكدلك.الخليفةمرسليايديبينتقعفلم3بلادفي

الضرجمةمدارسبشأنبرماأواه!خارتاتوالتىالمخطوطاتفيهاوجدتالتي

بمضمنخاليةغيراءالآرامذهوجيع..النصوصمذهمثلتتداولتكنلم

والتخمين.المصمادفةعدقعلىالاتقوملاولكنها.الواقعية

امتمامعنوالمسحلشعر11غيابلئرحالدينعاولالىلجامنأصا

اليونانمسرحاننعلمفنص.ماماتعليلاقدمقدثكونفلربما،بر!لا

العلبيعةوتصوراتالآلهةعالووصفالميثولوجيةبالمقولاتملينانونصمرمم

يمكنيكنول،اليونانيةوالممتقداتيتفقكانباالخلودوعالموالانمان

النزعةانعلمنااقالهصيماولا،يتصورمااوبهاينطقانإلمؤمناالمسلم

الىالمنطقةتاريخمنمختلفةمراحلفيادتتالاسلاميىالايكونوكلاست!ة

البحث.مذافيلهاللتعرضمجاللا،اجتماعيةتعقيدات

ناذلكيونقومل؟الشاريخالىبالنسبةايضاصحمحمذاملولكئ

الاو!مماع!؟جميعلدىمشبعاواقماكانلتماليمهالاخلاصاوالديناتباع

المؤسنة؟غيرالاوساطلدىكافغيرالشرجماتمذهلمقالماديالبديلكانأو

المروضخلالمنالموضوعمذافيالبتالمكنمنليسانهيبدو
بينالقانمة،الخاصةالملاقةعلبيعةمعرفةالىعود-منبدلابلالسابقة

.الظامرةمذهحقيقةلفهماينماوالمجتعالتاريخوبينوالمجتىالفن

يام1منناتعفنافقداللاتينيةعنجمةالتسبخصوعىأسا.شحتالتيالعلية

مماصر-لاوررسيوس"العالمتاريخ،كتاببتحقيئبويالرح!نعبدالدكتور

الغاسىالقرنبدايةفياوروسيوسالىوكلالذيالكبيراغمسلينومهىالتديس

العضارةعلىالفضا*تهةعنالمسيحيةليبرىءالعالىتاريخيكتبانالميلادي

المؤتمشررات:لدىالمحققمقدمةالمذكوراليها!نمىراحع.الرومافية

.9821ببروت-والسشرللدراساتبيةالمس
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أولئكلدىالاتفهماني!كئلاأمور،والمسرحالثعرسيماولا،فالفئ

ر!صمميمذهالتعايشوأشكال.متجانممةحياةأشكالفييضشركونالذين

شبةر.اضحميشةتتجسد،ممروفموكا،الفئفغي.والفنللغةالفهم
القرراوالثامنالقرنعربىيمكنكانفكيف.وابداعهاعالتفيوتفرده

اقعواعنيعبرانومما،سوفوكليسمسرحاوموميروسر!شيفهمانالتاسع
وحضارته؟أفقهعنتاماخروجاخارجةأممية،لحياةتصوراو،حياة

الزمنمرورلتسلسلوتفسيرتدوينفهوالتاريخالىبالنسبةالامرمووكذلك

للتاريخ،اليونانيالفهمومذا،ةد!عتمحقولوفيالانواعمخشلفةانجازاتفى
يسجلكا!،الرمىفيالواقعمذاروحوا.كتئعافالواقعفيالزمنعبورآي

خلالمنمحددةمنمطفات!نعليهاصروماسيدةدلادهجعلمالليونانى
ومواليونانتاريخمعرفةمىالمردىيهمكارلهصاذا.ثا!حامنرخ1ما

عنه؟الاختلاتكلمختلفاماخيايعرفاوقعا7وايوأجه

***

الحاضر؟عصرناعنماذاوالآن

جمةالتسانأجدادناوءىفيتبيانهحاولتالذيللسبصأعتقدانني

.الازدمارعصوربدءفيبهاقامتالتيالحضاريةبالمهةاليومتقوملا

ممالجتهاتاركاتعدادااطرحهاانأودملحونلاتالقولمذاعلىويحملني

آخر.موضعالىمفصلةمعالجة

النصوصالانسانيةبالملوميسمىمانترجملا،لاجدادناخلافااننا-ا
لمالآنفحتى.حولهادراساتاوعنهاشجماتنترجماننابل،الاصملية

بترجعةتاكتفينابل،أرسطونتاجترصكما،مثلاميغلنتاجيترجم
نصوصمه.لبعضشروحبشجمةاوهيغلحول

عملايضما)كخه.كهيقوملمنومكلفمنهكعملالترجمةان-2
حتىمكذابزالولاالسابقفيموجودامذاكانوقد.بنشاجهيتاجرلمنمربح

حتىيصاليوميتاجرمنتحكمانموالمرحلتينبينالفرقان1/لا0اليوم

الاصعليهكانماغيرعلى،الماديالريعمنالاسدحصةويقتطعالمحتوى
صابقا.

لاداةأراةاضحت-معنىمنالكلمةمذهفيمابكل-الترحعةانا-3

!صلحةالىبالاشارةشيءكلقيلمشقلةانها،ممشىحاصلةتكونأنقبلأخرى

.مستعبدةاليومانها،ممنىفنقلانقبلمسخرمااواقافلهاعلىتلمن

وايديولوجيالاغولاضمسخرةانهااوفحسبحرةغيرانهابمشىليستومى
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حيثمنالكلعةاستصبادمومناالمقمودولكن-ار"رمصمحيحايضاوتا

خدمةللشانيةالإولىتؤديحيثأخرىآلةقوصملآلةجمةالتسفيكونها

الملينين")ديملافي-العلميةالترجةانالاستهلاكاوالاغراءاوالترويج

وألهاليبها،الآلة!لرائقكلقبلعالمخاالىتنتقل-،يقالكاوالنظري

ناقبل،وريناميكيتهجامزمومااتباعوشكل،وضوحاتها"لمنهجوصف

وليي-الحاقرعصرنافيوالانساناللفةبينالعلاقةان.ماسشىتنقل
كنت،يقولكانكما.الفكرعنتمبيرأرأةتصدلم-التقييمبابمنمذا
ينقلماانفيا.ا!شخدامهاعلرائقعنوكالهئمفةللشقنيةمسخرةافهابل

الآلةنقليخدمارا!ثناوالاوسعمنهالاكبراتدرااننبلضتخاالىاليوم

ج!نالذيالتقنىفالتقدم.علمهااوبياالهـلمنتللاالتكنولوجيةةسرا!ملاو

سابقا،الشقدمعليهكانماخلافعلىميصورةاليومي!كمىالعلمتعدممن

تقنيةاستيرادعلىضيءكلقبلنشدواقشصادناوعلصناحياتنايىانناأي

مها.استخ!الا،لاستهلاكها،مالتف

فقلعناليومتعجقانها:للضرجعةالحضاريالمازقصلبيكمنومنا

يحملفما.بهتتحكمأعلراوانساننامجتصعناالىتنقللانهانهضةعوامل

منواستهلاكهااليناينقلهاالتيالمادةاسشمالطرانقفييغسقخااليومالينا

عا.دباعامليكوناندوناي،والف!الرعىدرجةالىبناالرقىدون
ابعدالىالذمابمنمنابدولاالتبعيةنحوالعلسيقامامنايعبدلانهوتحرر

ذلك.من

نأمنذأيواستثمارماالعياةتكنولوجيااقتخاءبقدرتنااعهمبحأنفصنذ

تىجمواحينااجدطادنااتبعهالذيالعلريقتركنا،اءماشرايتيحماديناأصمبح

عصرمفكريعقولمنفعاليةاكثسموبترودولارناانوجدنابل،ال!لوم
وضبطواستخدامهاالميشآلياتاتضناءعلينايسهلفبترودولارنا،ا"لمامون

ماسشغد،1عليناتسرماوازا.ووعيهامععلياتهافهمالىالحاجةدونالحياة

منا.بدلايجببمايقوممناينااضترينااواستأجرناضبطهااوالآلة

الصلوماوا-التطبيقيةبالصلوميدعىباخاعةمناالكلاممذايتعلق

تضكانر،اليومواضحموكما،ومي-الباحثينبضىيسميهاكماالصلصية

ولكن.شيئينالىوتحويلهماوالمجتمعالانساناحتواء!رجةالىوتصلتمقي!ا

التيالادبامنالفروعتلكأي،والمسرحالشعرسيماولاالفنمصبرما

الحاضرعرناليصضعهاوما؟ترجمواحيناهتمامهممنالعربأسقعالا
الترجمة؟من

واضاعرعنعرفماافافي،الاوربيةبالترجماتاليومالاسواقتضرق

مربحةتكونانيمكنالصالملغاتمنلفةبأيةكتبالهانهروائياواريب
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وتذ.المربيةالىعدةصاتيترصماوغالبا،!صريحاشجم،نثرل!ار

المافيعربيوجدفقد.اجدادنامنالنقيضالطرفالمضارمذافياتخقنا

وحضمارةانانلتفسداعميلاتعبيراالفناوفي،فاكتسبهمتركاخيراالملمفي

عربيشكلقد.جارفاسيلاغيرنااصالةعليناتشدفقواليرم.عليهفأبقى

والفىالثمر،واق!هحقيقةنجهلتلسبب،الاولىالترجمةعوراليوم

والترجمة.للنقلحدامنافوضعوشعرهقرآنهلغةوعباراتباوتهلاعماك

التجارةمشعدة،بيتكلتدخلوالمرئياتالسماعياتأخذتوقد،اليومأما

السبل.بأسهلالمسشهلكالىشىءكلوأيصالوالتقليدوالربح

ويعنى.الذاتعنالتفرببمعنىحضاريمازقالترجصةمأزقان
وفتعللباتهامععلياتهاوأولى،الاصالةفقدانلهثيءكلقبلالتفربمذا

الاررمارعصروكنمانفيبو.وتحقيقهابالذاتالتحكم!اوالابداعالممضاركة

الحضارةصلبىالانمانعلىأبقىقدالاولىالامهلاميةورالقسفيالمربى

كانتلف.بوساطتهاوتسيبرهعنهاابعادهاليومالكثيرونيحاولحينعلى

وهى،والمجت!عاتالانسانامامالافقلهتحفيأسهاماالمرحلةتلكفيالترجة

فيمهلالشخميةوففانالتبعيةعلىتحلهرل!أببهالاحا!لةعلىعاملاليوم

به.التعكم

البداية!لهاالمعلسوحالتساؤلعنأخرىمرةفأجيبأعو،المنطلئمذاومن

عصورفيبهاقامتالتىالحضاريةبالمهمةالقيامتستطيعالترجمةكانتهل

اعادةحقلفيالترجمةوظفتار،نمممىالاجابة.أولابىالعسالأزدمار

وآلياتألهثياءمنيفسمماماعلىالعربىوالانسانال!ربيالمجشمعسيطرة

منتحررمماصبلوللعجممعللانسان-ثانيا-أعاتوان.أولا،وتقنيات

سبللهماتنلهروبذا،منهاواحديستثنىولا،الميارينجميعفيالشبعية

.والابداعالاعمالة
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الترجمةعصرفيالعيونطب

نةحمارنشاتلدكتورا

دمنق-جاس!ةالعلبكلية

ولا،ا

ميالترجمةعصرفيالمينعبفيأ!لنتالقيال!31انالممروتمن
الثالية:

ساصويهبنليوحناالميندغل-1

صاسرلهبنليوحناإلكحالينسخةممسفة-2

اسحقبنلحنينالينفيالمقالاتالمتر-3

اسحقبنلحنينالينفيالمائل-4

وقرجما.حققاحيثالقراءمتناولفيالاخيرانالكتاباناصمحوقد

علىالكحالينمهنةممرفة)كتابتحقيقمنالمقالكاتانتهىوقد

:(نسختين

."موفمايى"اليهاأشارلنياتيورنسخة-

غير،أسعلنبولفيعث!انيةنررمكتبةفيموجودة،خرىونسخة-
فة.وس!س

بمدنك!تيفلم،!"صايىموف*ا.ليهاأضارالتى)لينننرادئئمخة،ما

مليها.السولصن

**

الاسكندرية،في(الميندغل)كتابسننسخعدةوجردمؤخراتبين.وت

.أ!عاببتحعيىيثبرعانتبلالتسخمذهعلىالحصرل!ناولاللابدلتطك

والذي(!يرر)مكتبةنيالمعفوظ(افيدكل)مضلوطقراءةرلكن
*سثنتاجاتصنمجعوعةالىتقورقا"وبىوفر،،"عايىموف"!ضة
لص-أراء!نالمحترمانالباحثانمذانأليهنمبطمعجصيعهاختفقطآ

.شأخراالينالررردهنظراالباحثينلكنياتالابج!يالتسلسلبالبثامقيىدلميم

الاد"؟المؤترابعات-،*1-
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المزلف.

ألقىالذيماسويهبنيوحخاالاستاذعللبةبيدكتبأنهيبدوفالكتاب

وثعة.المحاضرالاستادلهجةفيهاتنلهرعديدةجملفثمة.علي!مالدروس

موضوعالىموضوعشمفاجىءانتقالالىتشيرالفقراتشسلسلفيتفجو،1
نقصوثة."ارتجالى"الحالبعلبيعةموالذيالدرسالقاءبسببآخر

الشرحوبينالدرسمطلعفييىدالذيالتعدادبينتوافقعدماوا،التمدادني

.متاخرايأتيالذي

ينعتانيمكنلا"موفمايى"اليهاأشارالتي"الرك!كة"فانذلكوعلى

.الكشابمذالفةبماسويهابنبها

بلف"الكحالينمحنةمعرفة"كتابلغةقارناا*اذلكمنونتاكد

صحيحفجاءبخفسهالاولالكتابكتبماسويهأبن!اذلك"اليندغل"

.(العينوصففي)ال!ربيةبالمفرداتغنياالمبارة

اليه.مبيقماعلىأمشلةالمحاضراويميلي

**

كانيا:

المستمثرقينبمضأنارماانسبقالتيالقديمةالمشكلةالبحثكاتبويثن

الاصطلاحانفيوافحاختلافثمةبانالقولومي(واللغويينالطبمؤرخي)

اختلافالىي!ودذلكوان،اسحقبنوحخينماسويهبنيوحنابينالطبية

مصادرماسويهابناستصعلفبينما،المؤلفانمذاناستمملهاالتيالمراجع

علىحنيناقتعر،الانيةبالدرجةويونانية،الاوكال!رجةباوفارمميةمريانية

ا.لاخرىاليونافيةالمراجعوبعض،الاولىبالدرجةجالينوسكتباستععال
.ثانويبشكل

اعبحفقد(الكحالينمحنةم!رفة)تحقيقبعدانه،هناالباحثويبين
المستئرقينجمهرةالباحثويوانق.المسألةمذهفيالنظراعاىةالنروريمن

التيالفيةللترجماتالخاصةالامعيةعلىيىفىانهالا،العامةالقنايافي

القرن=الميلاديالتاسعالقرنقبل)وحنىماسويهابنعرقبلظهرت
كبيرسعددلناخلفهاالتىالاقدمالطبيةالكتاباتوعلى(الهجريالثاك

والتى(التاسعالقرنبعفهملحقوقد)الميلاديالثامنالقرنفيالمؤلفين

.مقشبساتشكلعلىالعاويلناحفظها

-402-
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الكحل()يىخاصةكتباكتبواالذينالاطباءمؤلاءأممالباحثويعدد

للكحل.فعولاالعامةالعلبيةمؤلفاتهمفياوأفريالذيناو

بكلمةالحاوينيالرازياليهأمنارالذيالبصريماسرجويهقيذكر

بنحبرائيلبنوجورجيس،الرامبجريجوابا،وقياذوق،(اليهوديما)

،الجنديسابوريوماسرجويه،جورجيسبنبختيشوعوابنه،!ختيئموع

اليهآشارالذيحكمبنوعيمى،البطريقبنويحيى،حيانبنوجابى

جورجيس.بنبختيشوعبنوجبرائيل،(الدممئقيمسيح)بقولهالرازي

فالرتالتيالطبيةللاصطلاحاتمقارنةدراسةاجراءضرورةالىينبكما

الدورلتبيانوذلك،وال!ربيةالسريانيةباللغتينالميلاديالثاسنالقرنفي

اللختينفيالضراجمةعبقسيةولتحديد،جهةمنا!صريانيةالمراجعلصبتهالذي

والتعبير.اللنةلناحيةوامتلاك!فنهممنتمكنهمومدى

..

ثالثا:

الملومفياصحقبنحنينل!بهالذيالتاسيسيالدورالبحثكاتبويحدد

.(العينأمراض)اختصاصحقلفيالعمليةالمصارسةوفيالننلرية

وفي،الحقيقةمذهافلهارفي"سباط"و"سايىهوت"بدورويشيد
."مايرموفآرالبمضيةالنفالملاحظاتبمضيوجهنفسهالوقت

..
رابيا:

بنوثابت،الدشقيالاسكلمالسمنبنحبيشدورالىالباحثوينب

تتضحلالذيالدورمذا،(الكحلفيالتأليف)الحقلمذافي،الحرانيقرة
بعد.خفاياه

البعلبكيتلوقابنقسعلايكونانيصكنمماثلادوراأنالىوي!ئمير
به.قام

**

خامسا:

بهااضعللعالتيالفصالةالمسامماتالىالدارسينانظاريلفتكما

،(ايلعينىنا.رماو)،(العينخرائزعلم)حقولفيالرازيزكريابنمعمد

الهاسة.المؤلفاتمذهلنياعأسفمبديا،(ني!لاوجراحة)

-3.،-
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بعنوانالرإزيكتب!اقعيرةلرصالةفريدةشطوطةوبانهيذكرثم

جسلةفيالمحاسنأبيبئخليفةاستمملهاانسبق(العينمراض1فيالمشجرة)

قامانهالكاشبيعلنثم.(الكحلليالكافي)لكتابهمصادرمناستصولط

الرسالة()مذهنسبةعحةعلىالادلةض!بويسوق.الرسالةمذهبتحقيق

الحعائقفبهـنى.المخعلوطةلهذه1،لملصي(المعتوى)علىممتمداالرازيالى

منا.وا.نحةنبمهأالمنصوري)كتابهنيبذكرماالرأزيانغسرىت!لاالههمة

..

سالهسا:

واستيصابوتعثلفهمبسرعةاتسملذي9الترضةعرانا.ماتبويزكد

حقودلينلك!عاسثلهأولسوقالابنكارواالابداعمنيخللميمهالفالعلوم

.(العينوجراحة)،(العينومداوة)،(الصزاغرائز)

-،."-
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مجتي!ايخماص("

يمتف

الؤتمرعنعامةمملومات

المؤنعرفيالمناركون

الإخمتاححفلكلطت

الوزراءمجلسرنبىالسيدصنلكلمة

الكسم.مرؤونعبدالدكتور

حلبجامعةرئيسكلمة

حوريةعليمعمدالدكتور

النمدريةالجميةورئيىال!ربيألعلمىالتراثمعه!ورسركلمة

العلرملتاريخ

مافو!خالد،مدحمور

المث!اركينالباحئينكلة

المسويسىمعمدالهدكتور

المؤتمرتوصيات

العلومتلأر!فيلعامة9الابعان

الاولالصباسىالععرفيالفارسيةمنالترجنة

للتوفميمحمدالدكتور

العربيةا،لخضارةفيأفرتوالتيبالشجعةالمهتصةالثقافيةالمراكق

أيوبيوسفبرصوملهسقفوسالخور

-405-
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المربيالطبفيالسريانيةوالمصطلحاتالا،لفاف!

هـمشقجامعة-البابازميرمعمدالدكتور

المماصرةاملفلكيةالمعاجم

الار!ن-بدرالرحيمعبدالدكتور

اعربيةأالحغارةفيالترجعةأثر

تامرعارقالدكتور

الحديشةاالعربيةالنهضةفيالترجمة%ش

الاستاذلهريدجعا

الترج!ةحركةفيذلكواشعباقرةوعلعاءعامرةكتبئنخزاحلبفي

نيحريتامعموداعداد

الترجعةفيمضروديارالرقةاشهام

حمدالعميدعبدمعمدالاستاق

العربيةالحضارةاالاليونانىالملعيالتراثوفقلهمريسيان

الخالديالدينصيرحالاستاذ

الحضاريةومهتهاإلترجعة

الغوريشعادةالدكتور

بر!لاالمشرجمينشيخاعمحقبنحنين

الزركانعليمعمدالاستاذ

العابسيالهـصرفيوتوسغهاالعلميةالترجمةيركلركة

السبعمروانمعمدالدكتور

الصر-الايوبيرص!لافيالبيعلاربنوابوسديسقوربينماالخباتيةالمارة
وا/لصيدلةللطبالذمبي

سنكريمانذيرمعمدالدكتور

الخطوةيص!،الذيالعلميالوعينثرفيوأفرماحضارياالشرجمةأممية

ؤالابتكارالابدإعنحوالاولى

السويسيمعمدالدكتور

23وتراثناالترجة
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شعال!كمالالصيدلي

الممرفةاشاعةفيوأثرمايمةالفاللغاتصترجمة

شعثشوقيلدكتورا

العربعندالجيولوجيةوالمعارفالافكارفيوالمدلولالمنقول

الهسبتيمعمدغسانالدكتور-الفضليجوادبراميماالدكتور

هـ(13م-40)الامويالمهدفيا،لشرجعةبدايات

القارياللهلطف

نتائجهالمض-توجهاتفا-أطوارما-سداياتها:الترجمة

كرزونشعادةالاستاذ

العلبيةالمصطلحاتتمريبمشكلاتمن

الكيالي!عقاطهالدكتور

العربيةاللغةفيوالابداعالترجمةحركةأش

معجوبسليمىالاستان!

الملميبالبحثامتمامالىالدينىالجدلتحولنيتاثيرماومدىالترجمة

!موالفلسغي

مرحباالرحمنعبد

الطبيةالكتبترجمةتولىسعنوغيرهالافريقيقسعلنعلين

ميلادبناحمدالعكيم

*؟فق!للملومنقلةالعربمل

ا،لندويمأخاناحمدشفيق

الحنهماريالترجمةعأزق

منانمغاالدكتور

الترج!عرفيالسيونطب

حمارنةنشاتالدكتور
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